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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 
 
E-szám: 18/2018. 
 
Tárgy: Döntés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 
30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető  
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 

Pénzügyi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 
 
 
pénzügyi osztályvezető 
 
 

Törvényességi ellenőrzés 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
Nagykovácsi, 2018. február 14. 
      

jegyző 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. február 14. 
          

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális Osztály 
munkatársai 2017. november 6. napján a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban 
helyszíni ellenőrzést tartottak. A dokumentumvizsgálat során a Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzata által fenntartott és működtetett szociális étkeztetés 
szolgáltatás hatósági ellenőrzését végezték el. 
A hatósági ellenőrzés során készült 1140/6/2017-F-1 számú jegyzőkönyvben 
rögzítették többek között a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 
30.) Kt. rendelet (a továbbiakban: helyi rendelet) ágazati jogszabályoknak megfelelően 
történő módosításának, kiegészítésének követelményét. 
 
A 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet szabályozza a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerinti szociális étkeztetésre jogosultak körét. 
 
A helyi rendelet 4. § (1) bekezdés a)-e) pontjai alapján „az étkeztetésre jogosultak azok 
a Nagykovácsi területén állandó lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorultak, akik 
önmaguk és eltartottjaik részére napi egyszeri meleg étkezést nem képesek biztosítani  
koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. 
 
A helyi rendelet a jogosultsági feltétek részletes szabályait az Szt. 62. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a helyi rendelet 4. § (2) - (6) 
bekezdéseiben rögzíti. A fentieken kívül az étkeztetés kérelmezésének menetéről, a 
döntéshozatalról, az étkeztetés megszűnéséről és az 1. sz. mellékletében az 
étkeztetésért fizetendő térítési díjakról tartalmaz szabályokat. 
 
A fent említett hatósági ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv – helyi rendeletet érintő – 
megállapításai az alábbiak:  
 

1. A szociális étkeztetés a koruk miatt a 75 év feletti nagykovácsi lakosok részére 
biztosítható, azonban a helyi rendeletben nem szerepel az, hogy a korra való 
hivatkozással történő kérelem esetén milyen módon igazolható a rászorultság, azaz a 
betöltött 75. életév. A helyi rendeletben rögzíteni szükséges, hogy egy 
személyazonosság igazolására szolgáló okmány és a lakcímkártya fénymásolata 
kötelező melléklete a kérelemnek. 
 

2. A helyi rendelet nem tartalmazza az Szt. 117/B. § (1) bekezdése szerinti intézményi 
térítési díj vállalásának lehetőségét:  
„Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban 
vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj 
megfizetését. Ebben az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 117. §-
ban és a 117/A. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem 
kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, 
hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint 
ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.” 
 

3. A helyi rendelet nem tartalmazza a döntés, értesítés, jogorvoslat lehetőségeit, illetve a 
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döntést határozati formában rendezi, ehelyett azonban az Szt-ben foglaltaknak 
megfelelően az igénybe vevő és az intézmény vezetője megállapodást köt az 
étkeztetésről és a megállapodás felmondásával szünteti azt meg. Az Szt. 94/C. § (1) 
bekezdés a) pontja szerint „Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt állami 
fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató vezetője), 
az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.”  
 

4. A helyi rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az intézményi térítési díj mértékét és az 

adható kedvezményeket. Az Szt. 116. § (1) bekezdése szerint a jövedelemvizsgálatnál 

csak a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme vizsgálható (kivéve kiskorúnál), ezért 

ennek megfelelően szükséges a helyi rendelet térítési díjtételekre vonatkozó 

mellékletének felülvizsgálata és módosítása. Ezenkívül az 1. számú melléklet nem 

tartalmazza az Szt. 116. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szabályt, ami szerint a 

személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy 

rendszeres havi jövedelmének 30%-át. Kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy 

főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.  

 
Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerin az „intézményi térítési díj a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg 
(a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó 
tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja 
meg a szolgáltatási önköltséget.” Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal 
korrigálható. 
A rendelet felülvizsgálata során áttekintettük az intézményi térítési díj mértékének 
módosítási lehetőségét. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 
105/2017. (VIII. 10.) határozata alapján a közétkeztetési szolgáltató jelenleg az 
Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Soroksári út 98.). Ezt 
követően új étkeztetési szerződés lépett életbe, mely szükségessé tette a Nagykovácsi 
Nagyközség fenntartásában működő intézményekben és az általános iskolában 
fizetendő étkezési térítési díjak felülvizsgálatát, mind a gyermekétkeztetés, mind a 
szociális étkeztetés területén. A Polgármesteri Hivatal bekérte a az Elamen Zrt-től a 
nyersanyagköltségek kimutatását, ennek alapján tett javaslatot a fizetendő új térítési 
díjak elfogadására. Az elmúlt időszak nem hozott olyan változást, mely indokolttá 
tenné a szociális étkezés intézményi térítési díjának módosítását. 
 
A rendelet módosítása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 50. §-a értelmében minősített többséget igényel: a megválasztott 
képviselők több, mint felének a szavazatát. 
 
A hatásvizsgálat eredménye: 

1. Társadalmi hatások 
A rendeletmódosításnak társadalmi hatása nincs 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendeletmódosításnak gazdasági és költségvetési hatása nincs 
 
3. Környezeti és egészségügyi következmények 
A rendeletmódosításnak környezeti és egészségügyi hatása nincs 
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4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletmódosítás az adminisztratív terhek növekedésével nem jár.  
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 
A rendeletmódosítás elfogadása magasabb szintű jogszabállyal való összhang 
megteremtését szolgálja. 
 
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
Nagykovácsi, 2018. február 14. 
 
 
                                                                                     Kiszelné Mohos Katalin 
                     polgármester 
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2018. (II….) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. 

(V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló az 1993. évi III. törvény 
58/B. § (2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) 
pontjában és (2) bekezdésében, továbbá a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendeletben-, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
29/1993.(II.17.) Korm. rendeletben foglaltakra a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési 
díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) alábbi 
módosítását rendeli el: 
 

1. § 
 
A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) A korra való hivatkozással a 75 év felettiek részére biztosítható az ellátás. A 75. 
életév betöltését a rászoruló a személyazonosító igazolványa-, útlevele- vagy 
jogosítványa és a lakcímkártyája bemutatásával igazolja. A személyazonosság 
igazolására szolgáló okmányokról fénymásolatot kell készíteni.” 
 

2. § 
 
A R. 4. § (10) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
„(10) Az étkeztetés igénybevétele iránti kérelmekről a polgármester dönt. A 
polgármester a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. 
Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. Az ellátás biztosítása esetén az ellátás 
igénybevételének megkezdése előtt a polgármester az ellátást igénylővel, illetve 
törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. Amennyiben az étkeztetés 
határozatlan időre kerül megállapításra, az ellátást évente felül kell vizsgálni, kivéve 
azon ellátásban részesülők esetében, akik korukra való tekintettel részesülnek a 
szolgáltatásból.” 
 

3. § 
 
A R. 4. § (11) bekezdése helyébe az alábbi (11) – (15) bekezdés lép: 
„(11) Az ellátott, illetve a törvényes képviselője a megállapodást írásban bármikor 
indokolás nélkül felmondhatja. 
(12) A polgármester írásban felmondja a megállapodást  

a) ha a szolgáltatást igénybe vevő bentlakásos intézményben kerül elhelyezésre, 

kórházi ellátásban részesül, valamint az otthonától egyéb okból való tartós 

távolléte ezt indokolja; 
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b) ha a szolgáltatást igénybe vevő más ellátási formába kerül ideiglenesen vagy 

véglegesen, amely ellátással egyidejűleg az étkeztetés nem vehető igénybe; 

c) ha a szolgáltatást igénybe vevő elköltözik; 

d) ha a szolgáltatást igénybe vevő ellátásra való jogosultsága megszűnik,  

e) ha a személyi térítési díjat fizető személy a térítésidíj-fizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget; 

f) ha a szolgáltatást igénybe vevő meghal. 
 
(13) A polgármester 15 napos felmondási határidővel mondja fel a megállapodást, 
kivéve a 4. § (12) c) és f) pontjában rögzített esetekben. Amennyiben a szolgáltatást 
igénybe vevő elköltözik, a szolgáltatás megszűnik az új lakcím létesítésének napjától; 
és amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő meghal, a szolgáltatás az elhalálozás 
napját követő napon szűnik meg. 
(14) Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője, a térítési díjat 
vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető személy vitatja, az arról szóló értesítés 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz, azaz Nagykovácsi 
Nagyközség Önkormányzatához fordulhat. 
(15) Az ellátást igénybe vevő panasza esetén a polgármester tizenöt napon belül 
köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. 
Amennyiben a polgármester határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért 
egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
fenntartóhoz, azaz Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatához fordulhat 
jogorvoslattal.” 
 

4. § 
 
A R. 9. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(3) A személyi térítési díj megállapításakor vizsgálni kell a szolgáltatást igénybe vevő 
személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy 
főre jutó rendszeres havi jövedelmet. Amennyiben az ellátást igénylő, az ellátott vagy 
a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési 
díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, ebben az esetben a szolgáltatást 
igénybe vevőnél nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot, illetve kiskorú esetén nem 
kell megállapítani a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet, ugyanakkor 
biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb 
helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné 
meg.” 
 

5. § 
 
A R. 9. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(5) Az étkezési ellátásnál az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe 
tartozó ellátás ellenértékeként megállapított összeg.” 
 

6. § 
 
A R. 1. sz. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. 
 

Záró rendelkezés 
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7. § 

 
E rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba.  
 

 

 
 Kiszelné Mohos Katalin     Papp István 

        polgármester           jegyző  
 
 
 
 
 
A kihirdetés napja: 2018. ………. 
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1. melléklet 
 
1. melléklet a 13/2016. (V. 30) önkormányzati rendelethez 
 
„A szociális étkeztetésért (kizárólag ebéd) fizetendő intézményi térítési díj mértéke: 
 

550,- Ft/nap 
 

A személyi térítési díj mértéke nagykorú igénybe vevő esetén: 

Fizetendő összeg: Jogosult személy jövedelme: 

0,- Ft/nap Amennyiben a szolgáltatást igénybe 
vevő jövedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegét nem éri el. 

275,- Ft/nap Amennyiben a szolgáltatást igénybe 
vevő jövedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegét meghaladja, 
de nem éri el annak 300%-át. 

550,- Ft/nap Amennyiben a szolgáltatást igénybe 
vevő jövedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 300%-át 
meghaladja. 

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy 
rendszeres havi jövedelmének 30%-át. 
 
A személyi térítési díj mértéke kiskorú (16 és 18 év közötti) igénybe vevő 
esetén: 

Fizetendő összeg: Jogosult személy jövedelme: 

0,- Ft/nap Amennyiben a szolgáltatást igénybe 
vevő családjában az egy főre jutó 
rendszeres havi jövedelem a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegét 
nem éri el. 

275,- Ft/nap Amennyiben a szolgáltatást igénybe 
vevő családjában az egy főre jutó 
rendszeres havi jövedelem a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegét 
meghaladja, de nem éri el annak 250%-
át. 

550,- Ft/nap Amennyiben a szolgáltatást igénybe 
vevő családjában az egy főre jutó 
rendszeres havi jövedelem a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
250%-át meghaladja. 

A személyi térítési díj nem haladhatja meg kiskorú igénybe vevő esetén a családban 
egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 30%-át.” 
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Általános indokolás 
 

A rendelet módosítását a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális Osztály munkatársai által 2017. november 6. napján tartott 
helyszíni ellenőrzése során feltárt hiányosságok pótlása, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításának 
átvezetése tette szükségessé. 
 

Részletes indokolás 
 

1. § 
A korra való hivatkozással történő kérelem esetén a rászorultság módjának igazolását 
tartalmazza. 
 

2 - 3. § 
 
Az eljárási szabályok kiegészítését és pontosítását tartalmazza. 
 

4 - 5. § 
 

A személyi térítési díj megállapításának részletszabályait határozza meg. 
 

6.§ 
 

A rendelet 1. számú mellékletének módosítása.  
 

7.§ 
 
Hatályba léptető rendelkezés. 
 
 


