
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete 

a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 
 

 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet célja 

 
1. § E rendelet célja, hogy szabályozza az önkormányzat által biztosított személyes 

gondoskodás formáit, az ellátások igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját, 
azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást 
nyújtani, illetve külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás, az ellátás 
megszüntetésének eseteit és módjait, a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak 
mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének 
eseteit és módjait, az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő 
megállapodással összefüggő szabályokat. 

 
2.   A rendelet hatálya 

 
2. §  A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában rögzítettekre. 
 
3.  §  E rendelet alkalmazásában a fogalmakat az Szt. 4.§-a szerint kell értelmezni. 
 
 

II. Fejezet 
Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái 

 
 3. Az önkormányzat feladatai 

 
4.§ (1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások: 
 a) étkeztetés, 
 b) házi segítségnyújtás, 
 c) családsegítés, 

 d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
 e) támogató szolgáltatás, 
 f) nappali ellátás (idősek klubja, értelmi fogyatékosok nappali intézménye). 

 
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást: 

a) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (időskorúak gondozóháza) 
b) ápolást, gondozást nyújtó intézmény (idősek otthona). 
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5.§   Nagykőrös Város Önkormányzata a nappali melegedő kivételével a személyes 
gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat a Humánszolgáltató Központ 
keretein belül biztosítja. 

 
 4. Étkeztetés 

 
6.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, valamint eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel képtelenek biztosítani. 

 
(2) Étkeztetésnél a szociális rászorultság feltételei az alábbiak: 

a) a kérelmező a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, 
b) a kérelmező egészségkárosodása miatt, amelyet határozattal igazol, 
c) a kérelmező átmeneti jelleggel, sérülése miatt önmaga ellátásra képtelen, 
d) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége miatt érvényes szakorvosi igazolással 

rendelkezik, 
e) szenvedélybetegsége miatt érvényes háziorvosi igazolással rendelkezik, 
f) hajléktalansága miatt ellátása nem biztosított. 

 
7.§    A szolgáltatást az intézmény vezetőjénél kell kezdeményezni a 9/1999. (XI.24.) SzCsM 

rendeletnek megfelelően. Az ellátás biztosításáról az intézmény vezetője dönt és értesíti a 
szolgáltatást igénylőt. 

 
8.§ (1) A személyi térítési díj megállapítása az Szt. 116. § (1) és (3) bekezdés, az Szt. 117/B §-a, 

valamint az Szt. 119/C. §-a alapján történik. 
 

 (2) A szociális étkeztetés ingyenes, ha az ellátott jövedelemmel nem rendelkezik. 
 
9.§    Az étel házhoz szállítását az kérheti, aki 70 év feletti, vagy ágyban fekvő beteg, továbbá 

egyedül élő súlyos mozgáskorlátozott és az ebéd elszállítását nem tudja 
mozgásképtelensége miatt vállalni. 

 
5. Házi Segítségnyújtás 

 
10.§ Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik 

otthonukban önmaguk ellátásra saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak: 
akik az életvitelükhöz, személyi vagy környezeti tisztaságuk biztosításához, társas 
kapcsolataik ápolásához, kulturális igényeik kielégítéséhez, érdekeik védelméhez erre 
rászorulnak. 

 
11.§ (1) A szolgáltatást az intézmény vezetőjénél a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet alapján lehet 

kezdeményezni. Az ellátás biztosításáról az intézmény vezetője dönt, és értesíti a 
szolgáltatást igénylőt. 

 
(2) Az intézményvezető a szolgáltatás iránti kérelem alapján az Szt. 63. § (6) bekezdése 

szerint megvizsgálja és megállapítja az igénylő napi gondozási szükségletének mértékét. 
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(3) A házi segítségnyújtást az Szt. 63. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell 
nyújtani. 

 
12.§    Házi segítségnyújtás esetén egyszerűsített előgondozást kell végezni a 9/1999.   (XI.24.) 

SzCsM rendeletnek megfelelően. 
 
13.§ (1)  A személyi térítési díj megállapítása az Szt. 116.§ (1) és (3) bekezdése, az Szt. 117/B. §-a, 

valamint az Szt. 119/C §-a alapján történik. 
 
         (2)  A házi segítségnyújtás ingyenes, ha az ellátott jövedelemmel nem rendelkezik. 

 
6. Családsegítés 

 
14.§   A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, továbbá egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás. 

 
15.§ (1) A családgondozói tevékenységet az egyénnel, a családdal közösen megbeszéltek szerint 

elkészített, adott esetben, írásban rögzített együttműködési megállapodás alapján, 
személyes segítő kapcsolat keretében végzi a családsegítő. A megállapodást az 1/2000. 
(I.7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. 

 
    (2) A szolgáltatás térítésmentes. 

 
7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
16.§    A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 
időskorú vagy fogyatékos személyek, vagy pszichiátriai beteg részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

 
17.§ (1) A szolgáltatást az intézmény vezetőjénél a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet alapján lehet 

kezdeményezni. Az ellátás biztosításáról az intézmény vezetője dönt, és értesíti a 
szolgáltatást igénylőt. Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását a 
szolgáltatás igénybevételét megelőzően megvizsgálja és azt követően az Szt. 59/A.§ (3) 
bekezdése szerint felülvizsgálja. 

 
(2) A szolgáltatás igénybe vétele szempontjából a szociális rászorultság kritériumait az Szt. 

65.§ (4) bekezdése szabályozza. Az intézményvezető az Szt. 20.§-a szerinti 
nyilvántartásban rögzíti a szociális rászorultság fennállását, vagy annak hiányát. 

 
18.§      A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál egyszerűsített előgondozást kell elvégezni  a 

9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szerint. 
 

19.§     A személyi térítési díj megállapítása az Szt. 116.§  (1) és (3) bekezdése, az Szt. 117/B.§-a, 
valamint az Szt. 119/C.§-a  alapján történik. 
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8. Támogató szolgálat 
 

20.§   A szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a 
lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának 
megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 

 
21.§ (1)  A szolgáltatást az intézmény vezetőjénél a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet alapján lehet 

kezdeményezni. Az ellátás biztosításáról az intézmény vezetője dönt, és értesíti a 
szolgáltatást igénylőt. Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását a 
szolgáltatás igénybevételét megelőzően megvizsgálja és azt követően az Szt. 59/A.§ (3) 
bekezdése szerint felülvizsgálja. 

 
(2) A szolgáltatás igénybevétele szempontjából a szociális rászorultságot az Szt. 65/C.§ (4) 

bekezdése állapítja meg. Az intézményvezető az Szt. 20.§ szerinti nyilvántartásban 
rögzíti a szociális rászorultság fennállását, a rászorultságot megalapozó körülményekre 
vonatkozó adatokat. 

 
22.§     A személyi térítési díj megállapítása az Szt. 116.§ (1) és (3) bekezdése, az Szt. 117/B.§-a, 

valamint az Szt. 119/C.§-a alapján történik. 
 

9. Nappali ellátás  
/Idősek Klubja, Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona/ 

 
23.§    Az intézmény a nappali ellátást az Szt. 65/F.§-ában és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 81. 

§-ában foglaltak alapján biztosítja. 
 
24.§      Az ellátás igénybevétele kérelemre történik a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletnek 

megfelelően, amelyet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az ellátás biztosításáról 
az intézmény vezetője dönt és értesíti a szolgáltatást igénylőt. 

 
25.§      A személyi térítési díj megállapítása az Szt. 116.§ (1) és (3) bekezdése, az Szt. 117.§-a, 

valamint az Szt. 119/C §-a alapján történik. 
 

10. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény  
(időskorúak gondozóháza) 

 
26.§ (1) Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint az a 18. életévüket betöltött 

személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban 
időlegesen nem képesek gondoskodni. 

 
  (2) Az ellátás időtartama: ideiglenes jelleggel legfeljebb egy év. 
 
  (3) Különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének 

figyelembevételével, az intézmény vezetője az ellátás időtartamát egy alkalommal, egy 
évvel meghosszabbíthatja.  
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27.§ (1) Az ellátás igénybevétele kérelemre történik a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletnek      
megfelelően, a kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani. Az ellátás iránti 
kérelemről az intézményvezető dönt. 

 
(2)  Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást 

igénylők elhelyezéséről. 
 

 28.§    A személyi térítési díj megállapítása az Szt. 117.§-a, az Szt. 117/A.§-a, az Szt. 117/B.§-a, 
valamint az Szt. 119/C.§-a alapján történik. 

 
11. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény  

(idősek otthona) 
 

29.§    Az idősek otthonába történő elhelyezés az Szt. 67.§-a és az Szt. 68.§-a szerint biztosított. 
 
30.§ (1) Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást 

igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. 
 

(2) Az ellátást igénylővel az ellátás igénylésekor legalább 1 éve együtt élő házastársa, 
élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója is felvehető a gondozási 
szükséglet hiányában. 

 
31.§ (1) Az ellátás igénybevétele kérelemre történik a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletnek 

megfelelően, a kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani. 
 

(2) Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást 
igénylők elhelyezéséről. A 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletnek megfelelően 
előgondozást kell végezni. 

 
(3) Az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg 

az idősotthoni ellátásnál. 
 
32.§     A személyi térítési díj megállapítás az Szt. 117.§-a, az Szt. 117/A.§-a, az Szt. 117/B.§-a, az 

Szt. 119.§-a, az Szt. 119/A.§-a, az Szt. 119/C.§-a alapján történik.  
 

12. Soron kívüli eljárás 
 

33.§ (1)  Soron kívüli ellátás az átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházába és az 
ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonába csak az üres férőhelyre biztosítható. 

 
         (2) Soron kívül kell az ellátást biztosítani, ha az igénybe vevő: 
  

a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról 
gondoskodna, az ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás 
biztosításával sem oldható meg, 

b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt,  
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c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás 
következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé, 

d) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul 
megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti. 

 
34.§       A soron kívüli elhelyezésről az intézményvezető 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 16.§-a 

alapján dönt. 
 

13. Az ellátás megszüntetésének esetei 
 

35.§         Az ellátás megszűnik: 
               a) étkezésnél 
 aa) igénybe vevő vagy törvényes képviselő írásos kérelmére, 
 ab) két hónapot meghaladó térítési díj hátralék esetén, 
 ac) igénybe vevő halálával. 
 
              b) házi segítségnyújtásnál 
  ba) igénybe vevő vagy törvényes képviselő írásos kérelmére, 

  bb) ha a gondozott akadályozza a gondozás elvégzését (lakásba nem engedik be,      
gondozást nem engedi meg a gondozott), 

  bc) gondozó testi épsége veszélyeztetve van, 
  bd) két hónapot meghaladó térítési díj hátralék esetén, 
  be) igénybe vevő halálával. 
 
              c) átmeneti és idősotthoni elhelyezésnél 
 ca) igénybe vevő vagy törvényes képviselő írásos kérelmére, 
 cb) intézmény jogutód nélkül megszűnik, 
 cc) határozott idejű elhelyezés megjelölt időpontjában, 
 cd) igénybe vevő halálával. 
 
36.§       Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult 

a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, 
b) a házirendet súlyosan megsértette, 
c) intézményi elhelyezése nem indokolt. 

 
37.§   A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások, és a szakosított 

ellátások megszűntetéséről az intézmény vezetője dönt, döntéséről írásban értesíti az 
ellátást igénybe vevőt, illetve annak törvényes képviselőjét. 

 
14. A térítési díj megállapítása, felülvizsgálata, csökkentésének esetei 

 
38.§ (1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások, és a szakosított 

ellátások intézményi térítési díját a fenntartó külön rendeletben állapítja meg. 
 
         (2) A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két 

alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha az ellátott jövedelme: 
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 a) olyan mértékben csökken, hogy az Szt.-ben meghatározott térítési díj 
kötelezettségének nem tud eleget tenni,  

 
 b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben 

növekedett. 
 
39.§ (1) A személyi térítési díj módosítására a gondozott kérésére, és hitelt érdemlő igazolása 

alapján kerülhet sor. 
 

(2) A személyi térítési díj megállapítására jogosult az intézmény vezetője az Szt. 115.§-ában 
foglaltak szerint. 

 
15. Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő  

megállapodással összefüggő szabályok 
 

40.§   Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel vagy 
törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt az Szt. 94/C.§-ában foglaltak 
szerint. 

 
 

III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
16. Hatályba lépés 

 
41.§   Ez a  rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba. 
 
 

17. Jogharmonizációs záradék 
 
42.§  Ez a rendelet 
 a) a Tanács 94/33/2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a 3. országok 

huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 
 
 b) az Európai Parlament és a Tanács 204/38/EK irányelve (2004. április 29.), az Unió 

polgárainak és családtagjainak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, 
továbbá a 64/221/EGK, 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, 90/365/EGK és a 93/96/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről,  

               irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 

18. Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

43.§ (1)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 13/2008. (IV.25.) ÖT. sz. rendelete a szociális szolgáltatásokról 
és azok igénybevételi szabályairól.  

 
        (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 22/2008. (IX.26.) ÖT. sz. rendelete a 13/2008. (IV. 25.) ÖT. sz. 
rendelete a szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételi szabályairól. 
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(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (II.13.) ÖT. sz. rendelete a szociális 
szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól szóló módosított 13/2008. (IV.25.) 
ÖT. sz. rendeletének módosítására. 

 
(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2010. (IV.30.) ÖT. sz. rendelete a 3/2009. 
(II.13.) ÖT. sz. rendelettel módosított 13/2008. (IV.25.) ÖT. sz. rendelete a szociális 
szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól. 

 
 
 
 
 
Nagykőrös, 2011. március 3. 
 
 
 
 
 
  Dr. Czira Szabolcs              Dr. Nyíkos Sára 
                            polgármester          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


