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4/2008. (II. 6.) számú rendelete 
 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOKRÓL 

(egységes szerkezetben) 
 

Szob Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében, valamint a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 92.§-ában 

(továbbiakban Sztv.) kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

  

I. FEJEZET 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.§ 

 

(1) E rendelet célja, hogy a képviselő-testület eleget tegyen az Sztv. által előírt szabályozási 

kötelezettségének. A szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében a többször 

módosított Sztv. rendelkezéseinek megfelelően meghatározza Szob városban a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint 

ellenőrzésének szabályait. 

 

 

(2) Továbbá célja, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe véve meghatározza és szakképzett 

személyekkel ellátassa a szociálisan rászorulók részére biztosított személyes gondoskodást 

nyújtó alap- és szakellátások formáit, az ellátások igénybevételének és megszüntetésének 

eljárási rendjét, az ellátásokkal kapcsolatos hatáskörök szabályait. 

 

 

(3) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális 

gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, 

egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására 

önerőből nem képesek. Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy helyzetük javítása érdekében 

a tőlük elvárható módon mindent megtegyenek, amennyiben pedig a támogatásra szoruló 

élethelyzet nekik felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük 

megváltoztatásával kötelesek elősegíteni helyzetük javítását. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

2.§ 

 

(1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, hatálya – az Sztv 3.§-ában foglaltak alapján – 

kiterjed: 
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a) a szobi önkormányzat, illetve igény és férőhely esetén a Szobi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulásának területén lakóhellyel rendelkező magyar 

állampolgárokra; 

 

b) az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvány birtokában a település 

közigazgatási területén élő bevándorolt személyekre; 

 

c) a magyar hatóságok által menekültként elismert, a település közigazgatási területén 

élő személyekre; 

 

d) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy 

tartózkodási helye a település közigazgatási területén van, illetve a településen 

életvitelszerűen él; 

 

e) Szob Város területén élő, letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre. 

 

(2) Az Sztv. 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a fentiekben 

foglaltakon túlmenően az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek 

beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. 

törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.  

 

(3) A rendelet hatálya a SZOBI KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA által 

fenntartott az Sztv-ben szabályozott alap – és szakellátást biztosító intézményre –  „Gondoskodás 

összefogással” Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátásokat  Biztosító Központ 

(továbbiakban: SZEBK.) szobi tagintézménye (2628 Szob, Árpád utca 15.) - terjed ki. 

 

 

Az ellátások formái 

 

3.§ 

  

1) Az önkormányzat által nyújtott ellátások formái (alap- és szakosított ellátás): 

 

a) a szociális alapszolgáltatás keretében: 

 étkeztetés; 

 házi segítségnyújtás; 

 nappali ellátás 

 

b) szakosított ellátás: 

 Időskorúak Gondozóháza. 

 

 

Értelmező rendelkezések 

 

4.§ 

 

E rendelet alkalmazásában: 

 

a) jövedelem: az Sztv. 4.§.(1) bekezdés a) pontjában meghatározott. 

 

b) vagyon: az Sztv. 4.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott. 

 

c) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 

gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 
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d) közeli hozzátartozó: az Sztv. 4.§. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott. 

 

e) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

 

f) háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek közössége. 

 

g) tartásra köteles és képes személy:  a c) pontban meghatározott közeli hozzátartozó, akinek 

családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, továbbá a tartást szerződésben 

vállaló, illetve az a személy is, akit a bíróság tartásra kötelezett. 

 

h) szociális intézmény: az Sztv.-ben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást  nyújtó 

szervezet. 

 

i) rendszeres pénzellátás: az Sztv. 4.§.(1)bekezdés i) pontjában meghatározott. 

 

j) hajléktalan: a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve az, akinek bejelentett 

lakóhelye a hajléktalan szállás. Hajléktalan az is, aki éjszakáit közterületen, vagy nem lakás 

céljára szolgáló helyiségben tölti. 

 

k) tartósan beteg az a személy, aki a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy illetékes 

szakrendelő intézet arra jogosult szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján a 

háziorvos szakvéleménye szerint előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamú állandó 

ápolást, gondozást igényel. 

 

l) keresőtevékenység: Sztv.4.§. j)  pontjában meghatározott. 

 

m) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, 

kivéve, ha élettársa van. 

 

n)  fenntartó: Sztv.4.§.m) pontjában meghatározott. 

 

o) nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. 

 

 

A személyes gondoskodásra való rászorultság 

 

5.§ 

 

(1) A személyes gondoskodásra való rászorultság megállapítása során vizsgálni kell a jövedelmi és 

vagyoni viszonyait, életkorát, testi és lelki egészségi állapotát, valamint körülményeit a 

gondozást igénylő személynek. 

 

(2) Jövedelmi viszonyai alapján a gondoskodásra rászorult – ha e rendelet az egyes formáknál 

eltérően nem rendelkezik- az, akinek nincs tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve: 

a) a családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 90 %-át; 

b) a gyermekét egyedül nevelõ szülõ,  

c) három vagy többgyermekes család esetén, a családban az egy fõre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét; 
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d) a nyugdíjas, vagy a nyugdíjkorhatárt elért házaspár esetén a családban az egy fõre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

120 %-át; 

e) a nyugdíjas vagy a nyugdíjkorhatárt elért egyedülálló személy esetén, akinek a havi 

jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja 

meg. 

(3) A szociális rászorultság megállapításának - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - további 

feltétele, hogy az igénylő tulajdonában lévő vagyon (ingatlan, ingó dolog és vagyoni értékű 

jog) együttes forgalmi értéke, illetőleg az összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének nyolcvanszorosát nem haladhatja meg. 

(4) Személyes okokból rászorult a gondoskodásra az aki: 

   a) egészségi állapota, kora miatt nem képes önmagáról gondoskodni; 

   b) tartását (gondozását) tartási vagy életjáradéki szerződés keretében vállalták, de a szerződés 

felbontása iránti eljárás folyamatban van, és a jogosult a kötelezett által nyújtandó 

tartáshoz (gondozáshoz) nem jut hozzá; 

   c) mentális problémák következtében életvezetési nehézségeit elhárítani, feloldani nem tudja. 

 

A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályok 

6. § 

A személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, 

szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról a 340/2007.(XII.15.) Korm.rendelet az 

irányadó. 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLATÁSOK 

Étkeztetés 

7. § 

(1) Az étkeztetés keretében a SZEBK szobi tagintézménye tartósan vagy átmenetileg napi egyszeri 

meleg étkeztetést (ebéd) biztosít az arra rászorultnak. 

 

(2) Napi egyszeri étkeztetésre jogosult az, aki: 

a) nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban, időskorúak járadékában részesül, vagy 

nyugdíjkorhatáron túli, egyedül élő és önmagának átmenetileg vagy tartósan nem tudja 

biztosítani, 

b) egészségi állapota miatt maga és családja átmenetileg nem tudja biztosítani, feltéve, hogy 

a napi egyszeri meleg étkeztetés más módon nem biztosítható, 

c) a fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy 

szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, 

illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására. 

 



 5 

(3) Az étkeztetés történhet: 

a) helyben fogyasztással, 

b) a házi segítségnyújtás keretében házhoz szállítással, 

c) a jogosult általi elvitellel. 

 

Házi segítségnyújtás 

8. § 

(1) Házi segítségnyújtást a SZEBK szobi tagintézménye hivatásos gondozók bevonásával a 

Sztv.63.§-ának szabályai alapján. 

(2) A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely a rászoruló önálló életvitelének 

fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 

(3) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban 

önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, továbbá az igényelt 

segítség az idős, fogyatékos, egészségi állapota vagy egyéb ok miatt rászoruló személy 

életvitelének, személyi és környezeti tisztaságának biztosításához, kulturális szükségleteihez, 

érdekeinek védelméhez szükséges. 

 (4)  A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az Sztv. 63. § (2) bekezdésében foglaltakat. 

(5) A házi segítségnyújtás körébe tartozó gondozói tevékenység különösen: 

a) meleg étel biztosítása; 

b) bevásárlás; 

c) testi, személyi higiéné biztosítása, öltöztetés; 

d) ágyazás, takarítás, mosás, fűtés; 

e) orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, gyógyszerkiváltás, gyógyszeradagolás; 

f) hivatalos ügyek intézése; 

g) külső kapcsolattartás elősegítése; 

h) pszichés gondozás. 

(6) A házi segítségnyújtás tárgyában nem szabályozott kérdésekben az Sztv. 63.§-a az irányadó. 

Nappali ellátás 

9. § 

(1) A nappali ellátás szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben 

képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. 

 

(2) A nappali ellátásba felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára 

figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra rászorul. 

 

(3) A nappali ellátásba történő felvételi kérelem esetén a háziorvos véleményét arra vonatkozóan 

ki kell kérni, hogy a kérelmező nem szenved olyan betegségben, amely a közösségben való 

részvételre alkalmatlanná teszi vagy a többi ellátott egészségét veszélyezteti. 

 

(4) A nappali ellátásban gondozottak részére legalább heti egy alkalommal orvosi ellátást kell 

biztosítani. 
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SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK 

Időskorúak Gondozóháza 

10.§ 

(1) A szobi tagintézmény 12 férőhellyel ellátja az Időskorúak Gondozóháza szolgáltatásait is. 

 

(2) Az Időskorúak Gondozóházába való feltételeknél irányadó az Sztv. 67-68/A.§-ai, illetve a 

törvény végrehajtására kiadott egyéb jogszabályok. 

 

 (3)  A Szociális és Egészségügyi Bizottság felhatalmazást kap a képviselő-testülettől, hogy a 

tagintézmény-vezetőjét az intézményműködéséről időszakonként beszámoltassa. 

 

Az ellátások igénybevételével kapcsolatos eljárás 

11. § 

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele az ellátást igénylő vagy képviselője kérelmére történik. 

(2) Ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg, a személyes gondoskodás igénybevételére 

vonatkozó kérelmet a szobi tagintézmény-vezetőjénél lehet előterjeszteni, kizárólag az 

intézmény által e célra rendszeresített formanyomtatványon. Szóban előterjesztett kérelmeket a 

tag-intézményvezető köteles írásba foglalni.    

 (3) A személyes gondoskodás igénybevételének feltételeinél a központi jogszabályok az irányadók. 

 (4) A (2) bekezdésben foglalt esetekben az ellátás a tag-intézményvezető intézkedése alapján 

szűnik meg. 

 

A térítési díj mértéke és megállapításának módja, a fizetésre kötelezettek köre, méltányosság 

12. §.  

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi 

térítési díjat a képviselő-testület e rendelet 1. számú függelékében határozza meg. Az ellátott 

által fizetendő személyi térítési díjat a tag-intézményvezető állapítja meg a 29/1993.(II. 7.)Korm. 

rendelet szabályaira figyelemmel, oly módon, hogy a személyi térítési díj összege nem 

haladhatja meg a tag-intézményi térítési díj összegét. 

(2) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, – a tagintézmény által nyújtott 

valamennyi szolgáltatásra vonatkozóan – a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást 

szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal 

azonos. 

13.§ 

 

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételéről az tagintézmény-vezető és az 

ellátott megállapodást köt.  

A megállapodásban ki kell térni:  

a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára, 
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b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára, 

c) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára, 

d) az ellátástól való távolmaradás esetén ( pl.: betegség, kórházi ápolás, elutazás ) az előzetes 

bejelentési kötelezettség szabályaira, 

e) az ellátás megkezdésének időpontjára, 

f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre. 

 

14.§ 

 

(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha: 

a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkezéséig történt, 

b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 2 hétig) nem vette 

igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki, 

c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné tesz vagy akadályozza, 

d) idősek klubjában történő ellátása esetén az ellátott magatartásával a közösséget zavarja, a 

házirendet súlyosan megsérti vagy olyan betegségben szenved, amely a közösség 

látogatására alkalmatlanná teszi illetőleg a közösséget veszélyezteti, 

e) az ellátott a részére megállapított térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére 

elmulasztotta további 15 napig, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne. 

 

(2) Az ellátás megszüntetéséről a tag-intézmény vezetője dönt. A tag-intézményvezető döntése 

ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a – Szociális és Egészségügyi Bizottság útján - 

képviselő-testülethez lehet fordulni. 

 

15. § 

(1) A személyi térítési díjat  

   a, az ellátást igénybe vevő jogosult illetve 

   b, a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy 

köteles megfizetni. 

(2) Valamennyi térítési díj mértékét Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete határozza 

meg. A Képviselő-testület a térítési díj összegét évente kétszer vizsgálhatja felül. A térítési díj 

megállapításánál a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát figyelembe kell venni. 

 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 

 

(4) Az igénybevevők által fizetendő intézményi térítési díj megállapításáról Szob Város 

Önkormányzati Képviselő-testülete külön rendeletben intézkedik.  

 

 

16.§ 

(1)  A szociális ellátást rosszhiszeműen, illetve nem rosszhiszeműen, de jogtalanul igénybe vevőt 

kötelezni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi 

térítési díj teljes összegének megfizetésére. 
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 (2) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás és annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén 

visszafizetés méltányosságból részben vagy egészben akkor engedhető el, ha a visszafizetés 

olyan helyzetet eredményezne, amely a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztetné 

vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. 

 

(3) Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhető, a részletfizetés időtartama azonban 

nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételének időtartama. 

 

(4) A jogtalanul felvett támogatások visszafizetésének elbírálása Szob Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Az előterjesztést előzetesen véleményeznie kell a 

Szociális és Egészségügyi Bizottságnak. 

 

Közös rendelkezések 

17.§ 

(1) A térítési díjat az ellátást igénybe vevő fizeti be az tag-intézményvezetőnek havonta utólag a 

tárgyhónapot követő hó 10 napjáig. A befizetett térítési díj összegéről az tagintézményvezető 

nyugtát állít ki, amelynek eredeti példányát az igénybevevőnek átadja.  

 

 (2) Az egy hónapot elérő, illetve az azt meghaladó bármilyen okból történő távollét esetén meg kell 

szüntetni az intézményi ellátást, az Időskorúak Gondozóházában. 

 

(3) A be nem fizetett térítési díj összegét az tag-intézményvezetője nyilvántartja és az ellátott halála 

esetén hagyatéki teherként az eljáró közjegyzőnek bejelenti. 

Záró rendelkezések 

18. § 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezései 

az irányadóak. 

19. § 

Ez a rendelet a 2008.január 1.napján lép hatályba, és egyidejűleg a módosított 16/2005. (VII.6. ) Kt. 

számú rendelet hatályát veszti. 

 

Szob, 2008. február 5.  

Ph. 

 

R e m i t z k y  Zoltán s.k.                                            K e m p f n é  Dudás Hilda s.k 

        polgármester                                                                          jegyző 
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A rendelet 2008. február 6.   napján kihirdetésre került. 

 

 

 

                                                                                   K e m p f n é  Dudás Hilda s.k. 

                                                                                                         jegyző 

 

 

A rendelet a polgármesteri Hivatal hirdető tábláján 2008 február hó 6. napjától február hó 21.  

napjáig kifüggesztésre került. 

 

 

                                                                                             Németh Sándorné s.k.  

                                                                           aljegyző 
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A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 15/2011. (VI. 29.) sz., 7/2010. (IV. 21.) sz. és a 

19/2008. (VII. 2.) sz. rendeletekkel módosított 4/2008. (II. 6.) Kt. sz. rendelet__________________                                                 

 

 

         1.sz. melléklete1 

 

 

Szociális alapszolgáltatások: 

 

 

1.)  Házi segítségnyújtás 

 

Térítési díj összege    175.-Ft/óra 

 

 

2.)  Étkeztetés 

 

Térítési díj napi összege   590.-Ft/nap   (ÁFÁ-val) 

 

 

3.)  Nappali ellátás 

 

Térítési díj napi összege (teljes ellátással) 1.275.-Ft/fő/nap (ÁFÁ-val) 

Ebből: 

 csak ebédet igénybe vevő:     765  Ft/fő/nap (ÁFÁ-val) 

 reggeli vagy vacsora ebéddel  1.020  Ft/fő/nap (ÁFÁ-val) 

 reggeli vagy vacsora      255  Ft/fő/nap (ÁFÁ-val) 

 

 

Szakosított ellátás 

 

 Időskorúak Gondozóháza 

 

  Térítési díj napi összege   1.665.-Ft/fő/nap 

 

  Térítési díj havi összege             50.000.-Ft/fő/hó 

                                                 
1 Módosította a 15/2011. (VI. 29.) sz. Kt. rendelet, hatályos 2011. június 29. napjától 


