
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

8/2013.(III.28.) Ör. számú önkormányzati rendelete 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, 
azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 

 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. III. törvény (Sztv.) 92. §. (1) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. r. 2. §-ában, továbbá a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérıl szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben 
meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint az 
Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el:  

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.§ (1) E rendelet célja, hogy Tiszaalpár Nagyközség Képviselı-testülete, az arra rászorulók 
részére biztosítsa az alap- és szakosított szociális ellátási formákat, azok igénybevételének módját és 
meghatározza a szolgáltatásért fizetendı térítési díjakat. 

 
(2) E rendelet hatálya kiterjed: 

a) alapszolgáltatások vonatkozásában Tiszaalpár Nagyközség közigazgatási területén élı, vagy 
b) szakosított ellátási forma esetén Magyarország területén élı az Sztv. 3.§-ában meghatározott 

személyekre, akik Tiszaalpár Nagyközség Képviselı-testületének fenntartásában lévı szociális 
intézménybe kérik elhelyezésüket, vagy alapszolgáltatást vesznek igénybe. 

 
(3) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket gyakorolják: 

a) Tiszaalpár Nagyközség Képviselı-testülete, 
b) Tiszaalpár Nagyközség Polgármestere, 
c) Tiszaalpár Nagyközség Jegyzıje és 
d) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat fenntartásában mőködı Gondozási Központ vezetıje 

 

II. Fejezet 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

1. Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák 

2.§ (1) Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátási formák: 

 
(2) Szociális alapszolgáltatások: 

a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) családsegítés (Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzatának önállóan mőködtetett 

szakfeladata), valamint 
d) nappali ellátás: Idısek Klubja (Mikrokörzeti Társulás: megállapodás a nappali ellátási 

feladatok biztosítására Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatával). 
 



(3) Szakosított ellátási forma: ápolást, gondozást nyújtó intézmény keretében: az idısek otthona. 
 

2. Az ellátások igénybevételének módja 

3.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét megalapozó kérelmet 
(a továbbiakban: kérelem) írásban vagy szóban az intézmény vezetıjének kell benyújtani. Az ellátás 
iránti kérelemrıl az intézményvezetı dönt. 
 

(2) A kérelem elıterjesztéséhez a kért ellátási típusnak megfelelıen mellékelni kell a külön 
jogszabályban elıírt, kitöltött formanyomtatványokat, továbbá az alapszolgáltatás igénylése esetén az 
ellátást igénybe vevı nyilatkozatát, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen 
alapszolgáltatást. A kérelem elbírálásához csatolni kell továbbá az ellátást igénybe vevı jövedelmi és 
vagyoni helyzetére vonatkozó nyilatkozatát és az azt alátámasztó dokumentumokat kivéve, ha az 
ellátást igénybe vevı nyilatkozatban vállalja az intézményi térítési díjjal azonos összeg megfizetését. 

 
(3) Az intézmény vezetıje az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik a szolgáltatás 

biztosításáról vagy az ellátást igénylık elhelyezésérıl. 
 
(4) Az ellátás igénybevételének megkezdése elıtt az intézmény vezetıje megállapodást köt az 

ellátást igénybe vevıvel. 
 
(5) Az Szt. 62.§ (2) bekezdése alapján étkeztetést annak a szociálisan rászoruló személynek kell 

biztosítani, aki  
a) a 65. életévét betöltötte,  
b) 65. év alatti, de önmaga vagy eltartottja ellátására csak segítséggel képes, 
c) nyugdíjszerő ellátásban részesülı aktív korú személy, 
d) fogyatékos, pszichiátriai- vagy szenvedélybeteg, 
e) baleset, sérülés, betegség, rendkívüli élethelyzet miatt nem tudja magát, vagy családtagjait 

ellátni, avagy 
f) hajléktalan. 

 
(6) A feltételek fennállásának igazolása az életkor tekintetében személyazonosító igazolvány 

bemutatásával történik. A rendkívüli élethelyzet fennállása tekintetében a Családsegítı Szolgálat 
igazolása szükséges. Baleset, sérülés, betegség, fogyatékosság, pszichiátriai vagy szenvedélybetegség 
tekintetében csatolni kell a háziorvos vagy szakorvos véleményét. 

3. Térítési díjak 

4.§ (1) Az intézményi térítési díjat az Önkormányzat Képviselı-testülete külön rendeletben 
állapítja meg. 
 

(2) A térítési díjat az Szt. 114.§ (2) bekezdésében meghatározott személy köteles megfizetni. A 
fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki 

a) jövedelemmel nem rendelkezik, 
b) öregségi nyugdíjminimum összege alatti jövedelemmel rendelkezik, az idısek otthona 

keretében biztosított ellátás kivételével. 
 

(3) A személyi térítési díjakat az intézmény vezetıje állapítja meg az Szt. 116-117.§-ban 
meghatározottak figyelembevételével. 

 
(4) Amennyiben az ellátott, vagy törvényes képviselıje vagy a térítési díjat megfizetı személy a 

térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, vagy elengedését kéri az errıl szóló értesítés 
kézhezvételét követı 8 napon belül a Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületéhez 
fordulhat. Az intézmény fenntartója a térítési díj összegérıl határozattal dönt. 



 
1. Záró rendelkezések 

5.§ (1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévı 
ügyekben is alkalmazni kell. 
 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a 7/2000. (VI. 8.) Ktr. sz. rendelet. 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja:  2013. március 28.   
 
 
Tiszaalpár, 2013. március 20. 
 
 

Jegyzı távollétében, helyettesítésével megbízott: 
 
 

Dr. Vancsura István       Spádáné dr. Pelsıczi Kovács Marianna  
     polgármester                   aljegyzı 

 
 
 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján 

 
 
A tervezett önkormányzati rendelet 
 
a) társadalmi hatásai: Tiszaalpáron a kérelmezık többsége szociális helyzetére tekintettel jogosult 
az alap- és szakosított ellátásokra, ezáltal a segítséget elsısorban a Gondozási Központ 
vezetıjétıl várják. A megalkotott új rendelet elsısorban az ellátásra szoruló kérelmezıket és az 
intézmény vezetıjét érinti. 
 
b) gazdasági és költségvetési hatásai: az Önkormányzat költségvetésének kiadási oldalát terheli 
azon személyek részére történı alapellátás (étkeztetés) nyújtása, akik jövedelemmel nem 
rendelkeznek, vagy az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegénél alacsonyabb 
jövedelemmel rendelkeznek, mert ezen ellátottak után csak a normatívát kapja meg az 
Önkormányzat. 
 
c) környezeti és egészségi következményei: Nincs. 
 
d) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztratív terhek nagysága nem változik. 
 
e) megalkotásának szükségessége és a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
Törvényi kötelezettség a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása, a régi rendeletünk elavultsága, hatáskörök, jogszabályok és feladatkörök 
változása indokolja. 
 
g) alkalmazásához szükséges személyi feltételei: Adottak. 
 
h) szervezeti feltételei: Adottak. 
 



 
RÉSZLETES INDOKOLÁS 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, AZOK 

IGÉNYBEVÉTELÉRİL ÉS A FIZETENDİ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL szóló 
8/2013.(III.28.) Ör. számú rendeletéhez 

 
 
A 2000. évben megalkotott, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2000.(VI.08.) Ktr. 
számú rendeletünk hatályon kívül helyezése aktuálissá vált, és szükségesnek tartjuk a tárgykör 
szabályozására egy új önkormányzati rendelet megalkotását. 
 
Fenti intézkedést indokolja  

• Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2000.(VI.08.) Ktr. számú 
rendelet nem felel meg a a jogszabályszerkesztésrıl szóló IRM. rendeletnek,  hiszen több 
esetben is elıfordul, hogy a rendelet a törvény szövegét ismétli meg; 

• 2010. év elején változás történt a hatáskörök tekintetében. Ezen idıponttól az intézménybe 
történı elhelyezést nem az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata, hanem az 
intézményvezetı intézkedése alapozza meg.  

• Az intézményvezetı feladatát a szociális törvény és a szakmai rendeletek részletesen 
szabályozzák, és ennek megfelelıen kell az intézkedéseit meghoznia. Az intézkedéseket nem 
szükséges a helyi rendeletben részletezni, mert akkor teljes mértékben a jogszabályok szövegét 
kellene megismételni. 

 
A rendelet-tervezet az érintett szakemberek véleményeinek, javaslatainak figyelembe vételével készült 
el. 
 


