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MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének 

6/2011.(III. 2.) önkormányzati rendelete  
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

 
Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993.(II.17.) 
Kormány rendelet 31.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében, a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1.§ 
(1) A rendelet hatálya - a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a medgyesegyházi  

lakóhelyen, lakóhely hiányában medgyesegyházi tartózkodási helyen élő: 
a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

(2) A rendelet hatálya a 4.§-ban meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben 
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a 
külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 2001. évi 
XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon - azon belül 
Medgyesegyháza közigazgatási területén - tartózkodó állampolgáraira is, valamint a 
Medgyesegyháza közigazgatási területén lakó, érvényes tartózkodási engedéllyel 
rendelkező személyekre a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (3) bekezdése szerint. 

(3) A rendelet hatálya kiterjed azokra a hajléktalan személyekre is, akik az ellátás 
igénybevételekor Medgyesegyháza közigazgatási területét jelölik meg nyilatkozatukban 
tartózkodási helyként. 

(4) A rendeletben foglaltakat alkalmazni kell Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő szociális ellátást nyújtó 
intézményrendszerre.  

2.§ 
Az e rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket  

a)  a Képviselő-testület  
b)  a  polgármester 
c)  a Gondozási Központ vezetője gyakorolja. 

 
3.§  

E rendelet alkalmazásában az Szt. 4.§ -ában foglalt szabályozásokat kell alkalmazni.  
 

4.§ 
A polgármester tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak 
étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét 
veszélyezteti. 
 

 
5.§ 

A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást nyújtó ellátást (továbbiakban: 
személyes gondoskodás) az Önkormányzat a Gondozási Központ útján biztosítja. 
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6.§ 
(1) Az Önkormányzat fenntartásában biztosított alapszolgáltatások a következők: 

a)   az étkeztetés, 
b)   a házi segítségnyújtás,  
c)   a családsegítés, 
d)   jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
e)1     

 f)  nappali ellátás Idősek Klubja keretében . 
(2) Az Önkormányzat fenntartásában működő, szakosított ellátást nyújtó intézmény az 

ápolást, gondozást, tartós bentlakást nyújtó Idősek Otthona. 
 

7. §2 
 (1) Az étkeztetésre jogosultság feltételei  
 a) életkor alapján  

aa) az egyedül élő 70. év feletti életkorúak, 
ab) a 75. életévét betöltött személy 

b) egészségi állapot alapján :  
ba) akut egészségromlás bekövetkezésétől legfeljebb 6 hónap időtartamra 
jogosult az a személy , aki ételei  elkészítésében állandó segítségre szorul  
bb)3 rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesül, és kereső 
tevékenységet nem folytat, 
bc) az az ágyhoz kötött személy, akinek ez az állapota tartósan, előreláthatóan 
3 hónapot meghaladó időtartamú,  
bd) krónikus betegségben szenvedő vagy tartós gyógykezelés alatt álló 
személy, akinek háziorvosa egyéb alapszolgáltatás igénybevétele mellett 
javasolja az étkeztetés biztosítását 
be) az a személy, aki részére gondozási szükséglet megállapításra került, és  
egyéb alapszolgáltatás igénybevétele mellett háziorvosa javasolja részére az 
étkeztetés biztosítását 

 c)  fogyatékossága, pszichiátriai betegsége alapján:  
  ca) fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesülő  
  személy 
  cb) olyan pszichiátriai beteg, aki   

- gondnokság áll, 
   - korábban szakosított intézményi elhelyezett volt   

- aki tartós legalább három hónapot meghaladó gyógykezelés alatt áll és 
ételei elkészítéséhez állandó segítségre szorul, jogosultsága legalább hat 
hónapra áll fenn.  

 d) szenvedélybetegsége alapján:  
da) pszichiáter szakorvos szakvéleményével igazolt szenvedélybetegségben 
szenvedő személy 

e) hajléktalan személy. 
(2) Az (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott személyek szolgáltatásra való jogosultságát 

az intézmény vezetője évente felülvizsgálja. Amennyiben a felülvizsgálat során a 
jogosultság feltételei nem állnak fenn, a szolgáltatás biztosítása megszüntetésre kerül. 

(3) A jogosultság fennállásának feltételeit évente a térítési díj felülvizsgálattal egyidejűleg 
kell felülvizsgálni. A 2011. december 31.-én megállapodással rendelkező ellátottak a 
jogosultság feltételeinek meglétét először 2012. május 30.-ig kell felülvizsgálni. 

 
                                         
1 Hatályon kívül helyezte a 4/2012. (III.28.) Ök. rendelet 10.§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. május 1-től. 
2 Módosította a 4/2012. (III.28.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos 2012. május 1-től. 
3 Módosította a 8/2013.(IV.26.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos 2013. május 1-től 
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8.§  
Az Idősek Klubjába történő felvételnél elsősorban a szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmaga ellátására nem képes időskorú személyt kell előnyben részesíteni. 
 

9.§ 
(1) 4 Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdése előtt írásban a Gondozási 

Központ Szakmai Programjának 2. melléklete szerinti megállapodást köti meg az ellátást 
igénybevevővel, illetve törvényes képviselőjével 

(2) Az intézmény vezetője soron kívüli, illetve sürgősségi alapon a következő esetekben 
biztosíthat férőhelyet: 

a) Soron kívüli elhelyezésre akkor kerülhet sor, ha: 
aa) a jogosult tartósan önmaga ellátására képtelen állapotban van és nincs  az 
ápolására köteles hozzátartozó, vagy más személy, 
ab) a jogosult ellátásáról házi segítségnyújtás keretében nem lehet gondoskodni, 
ac) a jogosult ideiglenes beutaló határozattal rendelkezik, legfeljebb 6 hónapi 
időtartamra. 

b)  Sürgősségi ( azonnali) elhelyezésre akkor kerülhet sor ha a jogosult életét, 
egészségét, testi épségét közvetlenül és súlyosan fenyegető helyzetben van. 

 
10. §. 

(1) Az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló Érdekképviseleti Fórum 
megalakításának és tevékenységének szabályait a Képviselő-testület által jóváhagyott 
házirend szabályozza.  

(2) A gondozott, illetve hozzátartozója panasszal fordulhat az intézmény vezetőjéhez, 
Érdekképviseleti Fórumhoz, vagy a fenntartóhoz.  

(3) A panaszt a beérkezését követő 15 napon belül ki kell vizsgálni és annak 
eredményéről a panaszost tájékoztatni kell. 

 
11. §5 

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások esetén – kivéve a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást – az intézményi ellátás nem indokolt, ha az ellátást igénybe vevő a 
szolgáltatást 60 napot meghaladó ideig nem veszi igénybe, ide nem értve a fekvőbeteg 
gyógykezelés időtartamát 

 
12.§ 

Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési 
díjat kell fizetni. 

13.§ 
 (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások térítési díját előre , 

legkésőbb a tárgyhónapot megelőző hó 28. napjáig kell megfizetni , kivéve  
a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása esetén a tárgyhó 10 napjáig,  
b) 6 
 ba)  
 bb) 

 (2) Amennyiben a jogosultság hó közben keletkezik, úgy a tárgyhóra esedékes térítési díjat 
az étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás esetén  – az igénybevételt megelőzően 2 
munkanappal korábban kell befizetni. 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás térítési díját tárgyhónap 20. napjáig 
kell megfizetni.   

                                         
4 Módosította a 4/2012. (III.28.) Ök. rendelet 2.§. Hatályos 2012. május 1-től. 
5 Módosította a 4/2012. (III.28.) Ök. rendelet 3.§. Hatályos 2012. május 1-től. 
6 Hatályon kívül helyezte a 4/2012. (III.28.) Ök. rendelet 10.§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. május 1-től 
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14. §. 

(1) A fenntartó önkormányzat Képviselő-testülete térítési díjra vonatkozó kedvezményekkel 
élhet: 
a) a személyi térítési díjat mérsékelheti, ha a kötelezett jövedelmi viszonyaiban neki fel 

nem róható olyan mértékű csökkenés következik be, amely miatt a teljes összegű 
térítési díj megfizetésére képtelen. 

b) ingyenes ellátásban részesíti azt a jogosultat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, és 
akinek a térítési díj alapjául szolgáló készpénz vagy ingatlan vagyona, valamint 
tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs, illetve nem terhelhető. 

(2) A kedvezményekre irányuló eljárás a jogosult, vagy az intézmény vezetőjének írásbeli 
kérelmére indul meg. 

(3) Amennyiben a jogosult jövedelmi, vagyoni viszonyaiban olyan változás következik be, 
amelynek alapján a térítési díj megfizetésére képessé válik, erről a jogosult, illetve 
intézményvezető haladéktalanul értesíti a fenntartót. 

(4) Amennyiben a szolgáltatást betegség vagy más ok miatt az igénybevevő nem kívánja 
igénybe venni, a távolmaradást az Idősek Klubja klubvezetőjének a távolmaradást 
megelőző munkanapon legkésőbb délelőtt 10.00 óráig be kell jelentenie. 

 
15. §. 

(1) A jelen rendelet 14. § (2) bekezdésében szabályozott kérelmet a Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalához lehet felterjeszteni a döntés előkészítése érdekében. 

(2) Amennyiben az eljárás az intézményvezető kérelmére indul, csatolni kell az ügy 
elbírálására vonatkozó javaslatát. 
Egyéb esetekben a döntést előkészítő szerzi be az intézmény vezetőjének javaslatát. 
 

16.§7 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások intézményi térítési díját a rendelet 

1. melléklete tartalmazza.  
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás - ápolást, gondozást 

nyújtó idősek otthona - intézményi térítési díját a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 
 

17.§ 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

12/2007.(VI.27.) Ök. rendelet 
 
Medgyesegyháza, 2011. március 1. 
 
 
         Ruck Márton sk.        Gácsér Béla sk. 

polgármester            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
7 Módosította a 13/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos 2013. november 1-től. 
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1. melléklet a 6/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez8 
 

   
         

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 
   

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 
    

I. Szociális étkeztetés térítési díja   
a) helyben fogyasztva, vagy elvitellel     330,-Ft/fő/nap  
b) igénybevétel helyszínére történő szállítással   360,-Ft/fő/nap 

 
 

II. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  0,-Ft/gondozási óra                                                           
 
 

III. a) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  
0,-Ft/ellátási nap  

b) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja  
nem rászoruló esetén       100,-Ft/nap 
   

  
 

IV. Nappali ellátás intézményi térítési díja étkezés nélkül 0,-Ft/nap 
 
 

2. melléklet a 6/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez9 
 

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás 
 

I. Ápolást, gondozást nyújtó ellátás, idősek otthona intézményi térítési díja 
 

 
a) havi intézményi térítési díj      75.450- Ft/fő/hó 
b) napi intézményi térítési díj       2.515,-Ft/fő/nap 

 

3. melléklet a 6/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez10 

4. melléklet a 6/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez11 

5. melléklet a 6/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez12 

6. melléklet a 6/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez13 

7. melléklet a 6/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez14 

8. melléklet a 6/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez15 

                                         
8 Módosította az 5/2015. (IV.1.) Ök. rendelet 1.§. (1) bekezdése. Hatályos: 2015. április 2-től 
9 Módosította az 5/2015. (IV.1.) Ök. rendelet 1.§. (2) bekezdése. Hatályos: 2015. április 2-től 
10 Hatályon kívül helyezte a 4/2012. (III.28.) Ök. rendelet 10.§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. május 1-től 
11 Hatályon kívül helyezte a 4/2012. (III.28.) Ök. rendelet 10.§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. május 1-től 
12 Hatályon kívül helyezte a 4/2012. (III.28.) Ök. rendelet 10.§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. május 1-től 
13 Hatályon kívül helyezte a 4/2012. (III.28.) Ök. rendelet 10.§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. május 1-től 
14 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2013. november 1-től 
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9. melléklet a 6/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez16 

10. melléklet a 6/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez17 

11. melléklet a 6/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez18 

12. melléklet a 6/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez19 

13. melléklet a 6/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez20 

                                                                                                                               
15 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2013. november 1-től 
16 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2013. november 1-től 
17 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2013. november 1-től 
18 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2013. november 1-től 
19 Hatályon kívül helyezte a 13/2013. (VIII.28.) Ök. rendelet 2.§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2013. november 1-től 
20 Hatályon kívül helyezte a 4/2012. (III.28.) Ök. rendelet 10.§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. május 1-től 


	A polgármester tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

