
 
Tárgy: Javaslat egyes szociális tárgykörű 

rendeletek módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
felhatalmazása alapján alkotta meg Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 10/2011. (V.01.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet1), valamint a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet2). 

Rendelet1 hatálya „Kertváros” Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) társult településeinek 
közigazgatási területén élőkre terjed ki, míg Rendelet2 hatálya Gyál Város Önkormányzatának illetékességi 
területe. 

A szociális rendeleteink módosításának aktualitását két már lezajlott, az alábbiakban részletezett kormányhivatali 
ellenőrzés adja, melyet a Kertváros Szociális Központban (a továbbiakban: KSZK), illetve a Gyáli Bóbita 
Bölcsődében folytattak le a közelmúltban. 

I. KERTVÁROS SZOCIÁLIS KÖZPONT 

A Társulás által fenntartott KSZK-ban a működést engedélyező, és ellenőrző Pest Megyei Kormányhivatal (a 
továbbiakban: PMKH) 2019. november 26. napján helyszíni ellenőrzéssel egybekötött dokumentumvizsgálatot 
folytatott a szociális étkeztetés-, házi segítségnyújtás-, és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában. 
Az ellenőrzésről PE/SZOC/1965-4/2019. ügyiratszámon jegyzőkönyv (1.sz.melléklet) készült. A jegyzőkönyv 
16. oldalán az ellenőrzés összegző megállapításai olvashatók. A PMKH PE/SZOC/217-3/2019. ügyiratszámú 
2020. január 28. napján kelt végzésével (2.sz.melléklet) lezárta az ellenőrzésre irányult eljárást, illetve ezzel 
egyidejűleg PE/SZOC/222-1/2020. ügyiratszámú – ugyancsak – 2020. január 28. napján kelt végzésével 
(3.sz.melléklet) a szociális étkeztetés vonatkozásában 60 napos határidő tűzésével hatósági eljárást indított. A 
PMKH 2020. február 6. napján kelt PE/SZOC/222-2/2020. ügyiratszámú határozatában (4.sz.melléklet) a KSZK-
t figyelmeztetésben részesítette, és 30 napos határidő tűzésével kötelezte a fenntartót a tapasztalt hiányosságok 
megszüntetésére. A helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében, és a fenti határozatban foglaltakat, valamint a 
helyszíni ellenőrzés napján szóban, informálisan elhangzott módosítandó részleteket az alábbiakban soroljuk fel: 

Rendelet1 (társulásos) módosításai / ebben a rendeletben (módosító rendelet tervezete: 5.sz.melléklet, 
egységes szerkezetű rendelet tervezete: 7.sz.melléklet): 

- csak azok az ellátások (Család- és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás) szerepeltethetők, melyeket a KSZK minden társult településen nyújt, ennek 
megfelelően módosítani szükséges a Rendelet1 2. § (1) bekezdését, törölni szükséges a 6/B. §-t, a 6/C. 
§-t, valamint módosítani szükséges a 10. § (5) bekezdést (ezekben a szakaszokban kerül törlésre a 
szociális étkeztetés, valamint az idősek nappali ellátása, mely szolgáltatásokat csak Gyál Város 
közigazgatási területén nyújtja a KSZK) 

- ebben a rendeletben a házi segítségnyújtás vonatkozásában szerepeltetni szükséges, hogy a házi 
segítségnyújtásnak két formája (szociális segítés és személyi gondozás) van, ezt tartalmazza a 
Rendelet1 5. § (5) bekezdése, 

- a házi segítségnyújtás vonatkozásában szabályozni kell, hogy a tartási, vagy öröklési szerződéssel 
rendelkező ellátottak esetében az eltartó kötelezettsége a személyi térítési díj megfizetése, mely összeg 
azonos az intézményi térítési díjjal, ezt a rendelkezést tartalmazza az 5. § (4) bekezdése, 

- pótolni szükséges az egyes ellátási formák igénybevételénél, hogy ki köt megállapodást kivel, 8. § (2)-
(3) bekezdése ezt a módosítást tartalmazza (mely szerint az ellátást igénylő, vagy annak törvényes 
képviselője köti az ellátásra vonatkozó megállapodást a KSZK-val), 

- pótolni és felülvizsgálni szükséges az ellátások megszűnésének eseteit, ezért a Rendelet1 9. §-a 
kiegészítésre került az e)-g) pontokkal (mely szerint az ellátás abban az esetben is megszűnik, ha az 
ellátott elhalálozik, ha a KSZK-val megkötött megállapodást az ellátott, vagy annak törvényes 
képviselője felmondja, vagy, ha a szociális szolgáltatásokra vonatkozó intézményi házirendet az ellátott 
szándékosan megsérti, vagy az ellátások nyújtását szándékosan akadályozza), illetve a c) pont 
pontosításra kerül (mely szerint megszüntethető az ellátás abban az esetben, ha a fizetési 
kötelezettségének a kötelezett a felszólítás ellenére sem tesz eleget), 



- szabályozni szükséges a külön eljárás kérdéseit, így a 9. § kiegészítésre kerül a (3) bekezdéssel (mely 
szerint az ellátás igénybevételére vonatkozó rendes eljárásrend mellőzhető, amennyiben az ellátást 
igénylő testi épsége vagy élete veszélyben van), 

- szerepeltetni szükséges, hogy a méltányossági alapon elbírált és elengedett, vagy csökkentett térítési 
díjat ki fizeti meg az ellátott helyett, így a Rendelet1 10. §-a kiegészítésre kerül a (7)-(8) bekezdéssel 
(mely szerint az ellátott állandó lakóhelye szerinti a díjat elengedő, vagy csökkentő társult település 
önkormányzata fizeti meg),  

- pontosítani kell továbbá a 4. § (3) bekezdést (mely szerint a KSZK együttműködési megállapodást köt 
az ellátottal, vagy annak törvényes képviselőjével), valamint az intézményvezető kérésére törölni 
szükséges az 5. § (2) bekezdésből a tiszteletdíjas társadalmi gondozókat, mert nincsen ilyen típusú 
feladat-ellátás az intézményben, 

- pontosításra kerül továbbá a személyi térítési díj elengedés, illetve csökkentés elbírálásának módja a 10. 
§ (5)-(6) bekezdése szerint. 
 

Rendelet2 (városi) módosításai / ebben a rendeletben (módosító rendelet tervezete: 6.sz.melléklet, egységes 
szerkezetű rendelet tervezete:8.sz.melléklet): 

- szerepeltethetők azok az ellátások, melyeket a KSZK csak Gyál Város illetékességi területén nyújt (így 
ide átkerül a szociális étkeztetés, és az idősek nappali ellátása), 

- az étkeztetés vonatkozásában a jogosultság feltételeként megszabott életkort konkretizálni szükséges, 
ezt tartalmazza a 18. § (1) bekezdés a) pontja (mely szerint az kaphat egyszeri meleg étkezést, aki 
szociálisan rászorult, és a 65. életévét betöltötte) 

- ugyancsak az étkeztetés vonatkozásában szerepeltetni kell, hogy az étkeztetésnek milyen formái 
vannak, így a rendeletet kiegészítettük a 18. § (5) bekezdéssel (mely szerint az étkeztetés formái az 
egyéni elvitel, a házhoz szállítás, illetve a helyben fogyasztás az Idősek Klubjában), 

- az étkeztetés vonatkozásában szabályozni kell, hogy a tartási, vagy öröklési szerződéssel rendelkező 
ellátottak esetében az eltartó kötelezettsége a személyi térítési díj megfizetése, mely összeg azonos az 
intézményi térítési díjjal, ezt a rendelkezést tartalmazza az 18. § (4) bekezdése, 

- pótolni szükséges az egyes ellátási formák igénybevételénél, hogy ki köt megállapodást kivel, 21/A. §-
sal kiegészül a rendelet (mely szerint az ellátást igénylő, vagy annak törvényes képviselője köti az 
ellátásra vonatkozó megállapodást a KSZK-val), 

- pótolni és felülvizsgálni az ellátások megszűnésének eseteit, a Rendelet2 23. §-a kiegészítésre került az 
e)-g) pontokkal (mely szerint az ellátás abban az esetben is megszűnik, ha az ellátott elhalálozik, ha a 
KSZK-val megkötött megállapodást az ellátott, vagy annak törvényes képviselője felmondja, vagy, ha a 
szociális szolgáltatásokra vonatkozó intézményi házirendet az ellátott szándékosan megsérti, vagy az 
ellátások nyújtását szándékosan akadályozza), illetve a d) pont pontosításra kerül (mely szerint 
megszüntethető az ellátás abban az esetben, ha a fizetési kötelezettségének a kötelezett a felszólítás 
ellenére sem tesz eleget), 

- szabályozni szükséges a külön eljárás kérdéseit, így a 23/A. §-sal kiegészítésre kerül a rendelet (mely 
szerint az ellátás igénybevételére vonatkozó rendes eljárásrend mellőzhető, amennyiben az ellátást 
igénylő testi épsége vagy élete veszélyben van), 

- a személyi térítési díj fizetés határidői kerülnek módosításra a 24. § (6) bekezdésében (mely szerint az 
étkeztetésért, és a házi segítségnyújtásért utólag, a tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig kell a fizetési 
kötelezettséget teljesíteni), 

- KSZK intézményvezetője javasolja továbbá a 19/B. § (1) bekezdés b)-c) pontjainak törlését, 
- a 16. §-ban nevesített szociális és gyermekjóléti alapellátások felsorolásában, és pontozásában 

bekövetkezett korábbi módosítások miatt szükséges ezeket átvezetni a 20. § (2) bekezdésében, a 21. §-
ban, a 23. § d) pontjában, a 24. § (3) bekezdésében, valamint a 30. §-ban. 
 

II. GYÁLI BÓBITA BÖLCSŐDE 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
147. § (1) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó 
személyi térítési díj mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra vonatkozóan is megállapítható 
intézményi gondozási díj 2012. január 1. napjától. Az intézményi térítési díj a Gyvt. 147. § (2) bekezdése szerint 
a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatásra járó normatív támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat 
meg kell határozni a bölcsődei ellátás esetében külön a gondozásra, és külön a gyermekétkeztetésre 
vonatkozóan. 2012. február 23. napján a Képviselő-testület 28/2012. (II.24.) sz. határozatával úgy döntött, hogy 
nem él a bölcsődei ellátásra vonatkozó gondozási díj bevezetésének lehetőségével, és a bölcsődei gondozás 
intézményi térítési díját 0.- Ft-ban határozta meg. 



A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 
2. § (1) bekezdése alapján a Gyvt. 147. §-ában meghatározott, és fentebb hivatkozott intézményi térítési díjat 
akkor is dokumentálni kell, ha a fenntartó saját hozzájárulása révén annál alacsonyabban határozza meg az 
intézményi térítési díjat. A Kr. 9. § (1) bekezdése gyakorlatilag ismétli a Gyvt. 147. § (2) bekezdését, miszerint 
az intézményi térítési díj gondozás esetén a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás összegének 
különbözete. 2017. január 1. napjától hatályos a Kr. 9. § (2) bekezdése, amely értelmében, ha a bölcsődében a 
gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj összegét 
nullában kell meghatározni és írásban kell dokumentálni. 

Ennek dokumentálása az előző években elmaradt, és erre az intézményben a közelmúltban lezajlott 
kormányhivatali ellenőrzések is felhívták a fenntartó figyelmét. A Gyáli Bóbita Bölcsődében a működést 
engedélyező és ellenőrző Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMKH) helyszíni ellenőrzést tartott 
2020. február 5. napján. A PMKH helyszíni ellenőrzést végző kollégái még a helyszíni ellenőrzést megelőzően 
kérték az intézményi dokumentumokat, köztük a 2018.-, 2019., és 2020. évre vonatkozó önköltségszámítást, 
valamint intézményi térítési díj dokumentációt, ami ismételten ráirányította a figyelmet arra a hiányosságra, 
hogy a bölcsődei gondozás vonatkozásában az önköltségszámítás, és intézményi térítési díj dokumentálása az 
elmúlt időszakban elmaradt. A helyszíni ellenőrzésről készült PE/SZOC/127-4/2019. ügyiratszámú jegyzőkönyv 
az előterjesztés 9. sz. mellékleteként megtekinthető. 

2020. ÉVRE VONATKOZÓ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA (2019. ÉVI TÉNYADATOK ALAPJÁN) 

Bölcsődei ellátás keretében nyújtott 
gondozás és gyermekétkeztetés 

Bölcsődei 
ellátás/gondozás 

Bölcsődei 
gyermekétkeztetés 

Összesen 

(gondozás+étkeztetés) 

a Kiadások 112 811 900.- 9 821 481.- 122 633 381.- 

b Éves szolgáltatási önköltség/fő 
(normatíva szempontjából figyelembe 

vett 76 fővel számolva) (=a/76) 

1 484 367.- 129 230.- 1 613 597.- 

c Napi önköltség/fő (230 nappal 
számolva/költségvetési törvény) 

(=b/230) 

6 454.- 562.- 7 016.- 

d Állami normatíva (76 főre) 99 517 299.- 0.- 99 517 299.- 

e Állami támogatás/fő (=d/76) 1 309 438.- 0.- 1 309 438.- 

f Intézményi térítési díja/fő (önköltség/fő-
állami támogatás/fő) (=b-e) 

174 929.- 129 230.- 304 159.- 

g Intézményi térítési díj/fő/nap (=f/230) 760.- 562.- 1 322.- 

 

Fenti táblázatból kiolvashatók a szolgáltatási önköltségek szolgáltatás elemenként: 

• bölcsődei gondozás napi önköltsége gyermekétkeztetés nélkül: 6 454.- Ft/fő 
• bölcsődei gyermekétkeztetés napi önköltsége: 562.- Ft/fő 
• bölcsődei gondozás napi önköltsége gyermekétkeztetéssel (előbbi kettő összege): 7 016.- Ft/fő 

A maximálisan megállapítható intézményi térítési díjak pedig szolgáltatás elemenként az alábbiak: 

• bölcsődei gondozás napi intézményi térítési díja gyermekétkeztetés nélkül: 760.- Ft/fő 
• bölcsődei gyermekétkeztetés napi intézményi térítési díja: 562.- Ft/fő 
• bölcsődei gondozás napi intézményi térítési díja (előbbi kettő összege): 1 322.-Ft 

A normatív állami támogatás a költségek 88%-át fedezte 2019-ben, 2018-ban 74,5%-át. 2017-ben a normatíva 
lefedettség 43%-os volt. 2018-ban az állami támogatás megugrott, mert a központi költségvetés áttért a feladat 
alapú bértámogatásra. 2017-ben az önkormányzatnak 63 millió forint támogatást kellett nyújtani a bölcsődei 
ellátáshoz, ez az állami normatíva megugrása okán 2019-ben a harmadára, 21 millió forintra esett vissza. 

A Gyáli Bóbita Bölcsőde magas színvonalon, kiemelkedő minőségben, szabályozott módon nyújtja 
településünkön a bölcsődei ellátást. 



Fentiekben bemutatott állami normatív támogatás nagysága, és a 88%-os normatíva lefedettség miatt, úgy 
véljük, hogy továbbra sem indokolt a bölcsődei gondozásért térítési díjat szedni az ellátást igénybe vevőktől, így 
az intézményi térítési díját a szolgáltatásnak továbbra is 0.- Ft-ban szükséges dokumentálni Rendelet2 
1.sz.mellékletében (2. pont). Mindazonáltal a fenti számítások relevanciáját az adja, hogy a fenntartónak tudnia 
kell, hogy a bölcsőde milyen költségeket, kiadásokat jelent, másrészt pedig be tudja mutatni, hogy amennyiben 
szedne térítési díjat, az mennyibe kerülne az ellátást igénybe vevőinek.  

Fentieknek figyelembevételével mindkét rendelet módosító rendeletének tervezete elkészült. Az előterjesztés 5. 
és 6. számú mellékleteként olvasható a módosító rendeletek tervezete, míg 7. és 8. számú mellékletként egységes 
szerkezetben olvasható a két rendelet, melyben a fentiekben részletezett módosításokat a jobb áttekinthetőség 
kedvéért piros betűvel szedtünk. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján készített hatásvizsgálat az előterjesztés 10. számú 
melléklete. 

A rendeletek társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdés a) pontjára. 

Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetek 
megtárgyalását követően fogadja el az előterjesztés 5. és 6. számú mellékleteit képező rendeletmódosításokat. 

 
 
A rendeletek elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2020. február 4. 
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 

Mellékletek: 

1. PE/SZOC/1965-4/2019. ügyiratszámon jegyzőkönyv 
2. PE/SZOC/217-3/2019. ügyiratszámú végzés 
3. PE/SZOC/222-1/2020. ügyiratszámú végzés 
4. PE/SZOC/222-2/2020. ügyiratszámú határozat 
5. 10/2011. (V.01.) ör. módosító rendelet-tervezete 
6. 6/2015. (II.27.) ör. módosító rendelet-tervezete 
7. 10/2011. (V.01.) ör. egységes rendelet-tervezet 
8. 6/2015. (II.27.) ör. egységes rendelet-tervezet 
9. PE/SZOC/127-4/2019. ügyiratszámú jegyzőkönyv 
10. Hatásvizsgálata lap mindkét rendeletmódosításhoz 

 

 

 







































































































5. sz. melléklet 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020. (…..) önkormányzati rendelete 

az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 10/2011. (V.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 10/2011. (V.01.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el: 
 
1. § A R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
“(3) A szolgáltató és az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője együttműködési megállapodást köt a 
szolgáltatás igénybevételéhez.” 
 
2. § A R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A Kertváros Szociális Központ a házi segítségnyújtást főállású szociális gondozókkal végezteti.” 
 
3. § A R. 5. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki: 
 
“(4) Amennyiben az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, mely szerződés kiterjed a házi 
segítségnyújtás által biztosítható ellátási formákra, úgy a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást 
szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos 
összegű. 
 
(5) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit magába foglaló – 
személyi gondozást kell nyújtni.” 
 
4. § A R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások iránti kérelmek elbírálásakor az Szt. szabályait kell 
alkalmazni. A döntésről az ellátást igénylőt, vagy törvényes képviselőjét a kérelem elutasítása esetén írásban kell 
értesíteni. Az ellátás megkezdésekor az ellátást igénylővel, vagy törvényes képviselőjével az Szt.-ben foglaltak 
szerint a Kertváros Szociális Központ megállapodást köt.” 
 
5. § A R. a következő 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az (1) bekezdés szerinti 
döntését vitatja, az arról szóló értesítést követően számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen 
esetben a fenntartó határozattal dönt az ellátás kérdéséről.” 
 
6. § A R. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„9.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra való jogosultságot és ezzel egyidejűleg a 
szolgáltatás nyújtását az intézményvezető megszünteti, ha 

a) az ellátott bejelentett lakóhelye illetve ennek hiányában tartózkodási helye a társult települések 
  közigazgatási területén megszűnik, 

b) az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn, 
c) a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének a felszólítás ellenére sem tesz 
eleget, 
d) a 2. § a) pontjában nevesített szolgáltatás elérte célját és annak további fenntartása 
szükségtelen, ha a szolgáltatás megszüntetését a szülő vagy más törvényes képviselő kéri és kérelme 
megalapozott. 
e)  az ellátott elhalálozik, 
f) az ellátott, vagy törvényes képviselője a 2. § b)-c) pontjában nevesített ellátásra megkötött 



 2 

megállapodást felmondja, 
g) az ellátott, annak törvényes képviselője a 2. §-ban nevesített ellátás nyújtását szándékosan 
akadályozza, illetve az intézményi házirendet súlyosan megsérti. 

(2) Az intézmény vezetője az ellátások megszüntetéséről írásban értesíti a jogosultat, illetve a törvényes 
képviselőjét. Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról 
szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó 
határozattal dönt az ellátás megszüntetésének kérdéséről. 
(3) Amennyiben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénylő élete vagy testi épsége van veszélyben, 
akkor az intézményvezető döntése alapján az ellátás azonnal biztosítható.” 
 
7. § A R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A megállapított személyi térítési díjat a fizetésre kötelezett a házi segítségnyújtásért havonta utólag, a 
tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig köteles megfizetni.” 
 
8. § A R. 10. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki: 
 
“(6) A személyi térítés díj megállapítására jogosult intézményvezető a megállapított személyi térítési díj 
összegét saját hatáskörben határozott időre csökkentheti, illetve elengedheti abban az esetben, ha az ellátás 
igénybevételének ideje alatt a jogosult életkörülményeiben és szociális helyzetében átmenetileg olyan jelentős 
változás következett be, mely létfenntartását veszélyezteti. 
 
(7) A térítési díj fizetésére kötelezett kérheti a személyi térítési díj Képviselő-testület általi felülvizsgálatát, ha 
annak összegét vitatja vagy csökkentését, illetve elengedését kéri. A felülvizsgálati kérelmet a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani a személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételét 
követő nyolc napon belül. Házi segítségnyújtás szolgáltatás tárgyában beterjesztett felülvizsgálati kérelmet az 
ellátott lakóhelye szerinti társult település Képviselő-testülete bírálja el. 
 
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdés szerinti felülvizsgálat során a személyi térítési díj összegét csökkentheti, 
illetve elengedheti, ha az igénylő felülvizsgálati kérelembe foglalt indokait megalapozottnak találja (pl.: a 
személyi térítési díj befizetése - az ellátás ellenére - a kötelezett létfenntartását veszélyezteti, a fizetésre 
kötelezett nem rendelkezik jövedelemmel, a kötelezett személyi térítési díj kedvezményre jogosult). Az ellátott 
által meg nem fizetett térítési díj összegét a társult település Önkormányzata fizeti meg.” 
 
9. § Hatályát veszti a R.  
a.) 2. § d)-e) pontja, 
b.) 5. Étkeztetés alcíme és a hozzá tartozó 6/B.§, 
c.) 5/A. Idősek nappali ellátása (Gyáli Idősek Otthona) alcím és a hozzá tartozó 6/C.§, 
d.) 1. számú mellékletének 3. pontja. 
 
10. § E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 



6. sz. melléklet 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020. (…..) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el: 
 
1. § A R. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„17.§ A házi segítségnyújtásra, Család- és gyermekjóléti szolgálatra, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra való 
jogosultság feltételeit, és az ellátás igénybevételének szabályait külön rendelet is szabályozza.” 
 
2. § A R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 
kell gondoskodni, aki  

a) 65. életévét betöltötte, vagy 
b) életkorra tekintet nélkül, akinek  
ba) egészségi állapota, 
bb) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, 
bc) szenvedélybetegsége, vagy 
bd) hajléktalansága miatt azt önmaga, illetve eltartottja részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

képes biztosítani.” 
 
3. § A R. 18. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki. 
 
„(5) A szociális étkeztetés formái: 
a) egyéni elvitel, 
b) házhoz szállítás, 
c) helyben fogyasztás a Gyáli Idősek Klubjában. 
 
(6) Amennyiben az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, mely tartalmazza az ellátott 
étkeztetését is, akkor a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen 
esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.” 
 
4. § A R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A 16.§ - kivéve c) pontja - szerinti ellátások iránti kérelmet a Kertváros Szociális Központ vezetőjéhez, a 
16.§ c) pontjában nevesített ellátás esetében az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.” 
 
5. § A R. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„21.§ A 16.§ - kivéve c) pontja - szerinti ellátások iránti kérelemről a Kertváros Szociális Központ vezetője, a 
16.§ c) pontjában nevesített ellátás esetében az ellátást biztosító intézmény vezetője dönt.” 
 
6. § A R. a következő 21/A. §-sal egészül ki: 
 
„21./A.§ A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások iránti kérelmek elbírálásakor az Szt. szabályait kell 
alkalmazni. A döntésről az ellátást igénylőt, vagy annak törvényes képviselőjét a kérelem elutasítása esetén 
írásban kell értesíteni. Az ellátás megkezdésekor az ellátást igénylővel, vagy annak törvényes képviselőjével a 
Kertváros Szociális Központ az Szt.-ben foglaltak szerint megállapodást köt.” 
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7. § A R. 22. §-a az alábbiakra változik: 
 
„22. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátást igénylő kérheti - abban az esetben, ha vitatja - a 21.§ szerinti 
intézményvezetői döntés Képviselő-testület általi felülvizsgálatát. A felülvizsgálati kérelmet a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül.” 
 
8.§ A R. 23. § c)-d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 23.§ az alábbi e)-g) pontokkal 
egészül ki: 
 
„c) a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, 
d) az ellátott részére a 16.§ a) és c) pontjaiban nevesített ellátás esetén az ellátott tartásra köteles és képes 
hozzátartozója biztosítja az ellátást, 
e) az ellátott elhalálozik, 
f) az ellátott, vagy annak törvényes képviselője a 16. §-ban nevesített ellátásra megkötött megállapodást 
felmondja, 
g) az ellátott, vagy annak törvényes képviselője a 16. §-ban nevesített ellátás nyújtását szándékosan 
akadályozza, illetve az intézményi házirendet súlyosan megsérti.” 
 
9. § A R. a következő 23/A. §-sal egészül ki: 
 
„23/A. § Amennyiben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénylő élete vagy testi épsége van 
veszélyben, akkor az intézményvezető döntése alapján az ellátás azonnal biztosítható.” 
 
10. § A R. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A 16.§ a)-b) pontja szerinti ellátás személyi térítési díja megállapítására a Kertváros Szociális Központ 
vezetője, a 16.§ c) pontjában nevesített ellátáson belül az étkeztetés igénybevétele esetén pedig az ellátást 
biztosító intézmény vezetője jogosult.” 
 
11.§ A R. 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) A megállapított személyi térítési díjat a fizetésre kötelezett 

a) a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért havonta előre, a 
tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig; 

b) az étkeztetésért, a házi segítségnyújtásért, valamint az étel házhozszállításért havonta utólag, a 
tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig köteles megfizetni.” 

 
12. § A R. 30. § helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„30.§ A megállapított személyi térítési díjat a 16.§ a) pontjában nevesített ellátás igénybevételéért a Szt. 114.§ 
(2) bekezdésében meghatározott kötelezetti kör, a 16.§ c) pontjában meghatározott ellátáson belül az étkeztetés 
igénybevételéért a Gyvt. 146.§ (2) bekezdésében meghatározott kötelezetti kör fizeti meg.” 
 
13. § A R. 1.sz.mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép : 
 

2. „Bölcsődei ellátás (gyermek étkeztetés) esetén 
4-szeri étkezés 
(reggeli, tízórai, 
ebéd, uzsonna) 

287.- 77,49.- 364.- 365.- 

bölcsődei gondozás 0.- 0.- 0.- 0.-„ 
 
14. § A R. 19/B. § b)-c) pontja hatályát veszti. 
 
15. § E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 



7.sz.melléklet 
 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2011.(V.01.) önkormányzati rendelete 

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről 
(6/2015.(II.27.),  10/2015.(IV.30.),  8/2018.(IV.26.), 2/2019.(I.31.) számú  önkormányzati rendelettel egységes 

szerkezetben 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja. 
 
1. §1 A rendelet hatálya a “Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által fenntartott személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások vonatkozásában –a társulási megállapodásban meghatározottak szerint- a 
társult települések közigazgatási területén élő személyekre terjed ki. 
 
2. § 2, 3Az e rendelet szerint nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátás: 

a) család- és gyermekjóléti szolgálat, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
d) étkeztetés4 
e) idősek nappali ellátása (Gyáli Idősek Klubja) 

 
3. §5 A “Kertváros” Önkormányzati Társulás társult települései a Kertváros Szociális Központon keresztül 
biztosítják a 2. §-ban felsorolt alapszolgáltatásokat. 
 

1.6 Család- és gyermekjóléti szolgálat 
 
4. § (1) Gyál Város Önkormányzata a Család- és gyermekjóléti szolgálat önkormányzati feladatait Kertváros 
Szociális Központ Család- és gyermekjóléti szolgálat intézményegysége által biztosítja. A Család- és 
gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 40. § szerinti gyermekjóléti szolgálati feladatokat. A Gyvt. 39. § szerinti 
gyermekjóléti szolgáltatást és az Szt. 64. § szerinti családsegítést is a Család- és gyermekjóléti szolgálat nyújtja. 
 
(2) A jogosultság feltétele, hogy a kérelmező 
a) az ellátási terület településein (Alsónémedi, Bugyi, Gyál, és Ócsa) életvitelszerűen tartózkodik, 
b) életvezetési problémákkal és szociális gondokkal küzd, 
c) krízishelyzetbe került egyén, család, 
d) adósságterhekkel küszködő egyén, család. 
 
(3) A szolgáltató és az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője együttműködési megállapodást köt a 
szolgáltatás igénybevételéhez. 
 
(4) Eseti segítségnyújtás esetén együttműködési megállapodás megkötésére nem kerül sor. 
 
(5) A Család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes. 

 
 

                                                 
1 Módosította:   8/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. május 1-től 
2 Módosította: 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 33.§.(1)bek. Hatályos: 2015. március 1-től 
3 Módosította: 2/2019.(I.31.) önkorányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. február 1-től 
4 Módosította: 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 3 §,. Hatályos: 2015. május 5-től 
5 Módosította:   8/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. május 1-től 
6 Módosította: 2/2019.(I.31.) önkorányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2019. február 1-től 
 



2. Házi segítségnyújtás 
 

5. § (1) A házi segítségnyújtást a Szt. 63.§-ában meghatározott jogosulti körnek kell biztosítani. 
 
(2)7 A Kertváros Szociális Központ a házi segítségnyújtást főállású szociális gondozókkal, valamint tiszteletdíjas 
társadalmi gondozókkal végeztetheti. 
 
(3) A házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj összegét az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(4) Amennyiben az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, mely szerződés kiterjed a házi 
segítségnyújtás által biztosítható ellátási formákra, úgy a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást 
szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos 
összegű. 
 
(5) A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységeit magába foglaló – 
személyi gondozást kell nyújtni. 
 

3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

6. § (1) 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, illetve 
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 
nyújtott ellátás, mely az Szt. 65.§-ában meghatározott jogosulti körnek nyújtható. 
 
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele térítésmentes. 
 
 

4.8,9 
 

5. Étkeztetés10  
 

6/B § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik 
a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk miatt azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani. 
(2) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. 
 

5/A.11 Idősek nappali ellátása (Gyáli Idősek Otthona) 
 

6/C. § (1) A Gyáli Idősek Klubja azok részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint – ide nem értve 
az idős személyeket – napközbeni étkeztetésre, akik elsősorban saját otthonában élnek, és 
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 

támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 
b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti 

kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre 

                                                 
7 Módosította:   8/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. május 1-től 
8 Módosította: 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 33.§.(2)bek. Hatályos: 2015. március 1-től 
9  Módosította: 2/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet  6. §. Hatályát veszti: 2019. február 1-től 
10 Módosította: 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 4 §,. Hatályos: 2015. május 5-től 
11 Módosította: 2/2019.(I.31.) önkorányzati rendelet  3. §. Hatályos: 2019. február 1-től 
 
 



szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. 
 

(2) Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személy részére is biztosítható, akire nézve 
szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, 
gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. 
 

6. Az ellátások igénybevételének módja 
 

7. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve 
törvényes képviselője kérelmére történik. 
 
(2)12 A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmet a Kertváros Szociális Központ 
intézményvezetőjéhez kell benyújtani. 
 
(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelem elbírálásához az igénylőnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
kötött-e érvényes tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést. 
 
(4) A térítési díj ellenében igénybe vehető ellátási formák esetében a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező 
jövedelmi viszonyait hitelt érdemlően igazoló iratokat. 
 
8. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelemről az intézményvezető dönt. 
 
(2) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az (1) bekezdés szerinti 
döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 
Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a beutalás kérdéséről. A felülvizsgálati kérelmet az 
intézményvezetőhöz kell benyújtani. A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások iránti kérelmek 
elbírálásakor az Szt. szabályait kell alkalmazni. A döntésről az ellátást igénylőt, vagy törvényes képviselőjét a 
kérelem elutasítása esetén írásban kell értesíteni. Az ellátás megkezdésekor az ellátást igénylővel, vagy törvényes 
képviselőjével az Szt.-ben foglaltak szerint a Kertváros Szociális Központ megállapodást köt. 
 
(3) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az (1) bekezdés szerinti 
döntését vitatja, az arról szóló értesítést követően számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen 
esetben a fenntartó határozattal dönt az ellátás kérdéséről. 
 
9. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra való jogosultságot és ezzel egyidejűleg a 
szolgáltatás nyújtását az  intézményvezető megszünteti, ha 

a) az ellátott bejelentett lakóhelye illetve ennek hiányában tartózkodási helye a társult települések 
  közigazgatási területén megszűnik, 

b) az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn, 
c) a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének a felszólítás ellenére sem nem tesz 
eleget, 
d) az ellátott részére házi segítségnyújtás esetén az ellátott tartásra köteles és képes 
 hozzátartozója biztosítja az ellátást, 
d) a 2. § a) pontjában nevesített szolgáltatás elérte célját és annak további fenntartása 
szükségtelen, ha a szolgáltatás megszüntetését a szülő vagy más törvényes képviselő kéri és kérelme 
megalapozott.13 
e)  az ellátott elhalálozik, 
f) az ellátott, vagy törvényes képviselője a 2. § b)-c) pontjában nevesített ellátásra megkötött 

megállapodást felmondja, 
g) az ellátott, annak törvényes képviselője a 2. §-ban nevesített ellátás nyújtását szándékosan 
akadályozza, illetve az intézményi házirendet súlyosan megsérti. 

(2) Az intézmény vezetője az ellátások megszüntetéséről írásban értesíti a jogosultat, illetve a törvényes 
képviselőjét. Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról 
szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó 
határozattal dönt az ellátás megszüntetésének kérdéséről. A felülvizsgálati kérelmet az intézményvezetőhöz kell 
benyújtani. 

                                                 
12 Módosította:  8 /2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2018. május 1-től 
13 Módosította: 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 33.§.(3)bek. Hatályos: 2015. március 1-től 
 



 
(3) Amennyiben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénylő élete vagy testi épsége van veszélyben, 
akkor az intézményvezető döntése alapján az ellátás azonnal biztosítható. 
 

7. A térítési díj 
 

10. § (1)14 Az ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület a „Kertváros” Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa határozata alapján évente felülvizsgálja. 
 
(2) A térítési díj csökkentésének, vagy elengedésének eseteit és módját a társult települések saját rendeletükben 
szabályozzák. 
 
(3)15 A személyi térítési díj megállapítására a Kertváros Szociális Központ vezetője jogosult.16 
 
(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díj fizetésére kötelezett kérheti a személyi térítési díj 
fenntartó általi felülvizsgálatát, ha annak összegét vitatja. A felülvizsgálati kérelmet az intézményvezetőhöz kell 
benyújtani a személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül.17 
 
(5) A megállapított személyi térítési díjat a fizetésre kötelezett 
a) az étkeztetésért havonta előre, a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig, 
b) az étel házhozszállításáért, és a házi segítségnyújtásért havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 25. 
napjáig köteles megfizetni.18 
 
(6) A személyi térítés díj megállapítására jogosult intézményvezető a megállapított személyi térítési díj összegét 
saját hatáskörben határozott időre csökkentheti, illetve elengedheti abban az esetben, ha az ellátás 
igénybevételének ideje alatt a jogosult életkörülményeiben és szociális helyzetében átmenetileg olyan jelentős 
változás következett be, mely létfenntartását veszélyezteti. 
 
(7) A térítési díj fizetésére kötelezett kérheti a személyi térítési díj Képviselő-testület általi felülvizsgálatát, ha 
annak összegét vitatja vagy csökkentését, illetve elengedését kéri. A felülvizsgálati kérelmet a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani a személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételét 
követő nyolc napon belül. Házi segítségnyújtás szolgáltatás tárgyában beterjesztett felülvizsgálati kérelmet az 
ellátott lakóhelye szerinti társult település Képviselő-testülete bírálja el. 
 
(8) A Képviselő-testület a (7) bekezdés szerinti felülvizsgálat során a személyi térítési díj összegét csökkentheti, 
illetve elengedheti, ha az igénylő felülvizsgálati kérelembe foglalt indokait megalapozottnak találja (pl.: a 
személyi térítési díj befizetése - az ellátás ellenére - a kötelezett létfenntartását veszélyezteti, a fizetésre 
kötelezett nem rendelkezik jövedelemmel, a kötelezett személyi térítési díj kedvezményre jogosult). Az ellátott 
által meg nem fizetett térítési díj összegét a társult település Önkormányzata fizeti meg. 
 
11. § E rendelet 2011. május 01. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
 
 
Z Á R A D É K: 
 
A rendelet 2011. május 1. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 

                                                 
14 Módosította:   8/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2018. május 1-től 
15 Módosította:  8 /2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2018. május 1-től 
16 Módosította: 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 33.§.(4)bek. Hatályos: 2015. március 1-től 
17 Módosította: 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 33.§.(4)bek. Hatályos: 2015. március 1-től 
18 Módosította: 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 5 §,. Hatályos: 2015. május 5-től 
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G y á l, 2011. május 1. 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen rendelet (6/2015.(II.27.), 10/2015, 8/2018.(IV.26.), 2/2019.(I.31.) számú  önkormányzati rendelettel  
egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 
 
Gyál, 2019. február 6. 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 



1. sz. melléklet19,20 
a 10/2011.(V.01.) önkormányzati rendelethez 

(6/2015.(II.27.),  10/2015, 8/2018.(IV.26.)  önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben 
 
 
 

 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

intézményi térítési díjai 
 
 
 

1. Házi segítségnyújtás    1440.-Ft/óra 
  

2. Étel házhozszállítása    150.-Ft/adag 
 

3. Idősek nappali ellátása (Gyáli Idősek Klubja) térítésmentes 
 
 

                                                 
19 Módosította: a  8/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2018. május 1-től 
20 Módosította: 2/2019.(I.31.) önkorányzati rendelet  4. §. Hatályos: 2019. február 1-től 
 



8.sz.melléklet 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról 
A 10/2015.  (IV. 30), 1/2016.(I.29), 11/2016.(X.28.), 14/2016.(XII.01.), 5/2017.(II.28.), 6/2017.(III.31.), 

9/2018.(IV.26.), 26/2018.(XI.30.), 3/2019.(I.31.), 14/2019.(XI.29.) számú  önkormányzati rendelettel egységes 
szerkezetben 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ 
(2) bekezdésében, 10.§-ában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ában, 92.§ (1) és (2) bekezdésében, 115.§ 
(3) bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. 
pontjában és 53.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja. 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1.§ A rendelet hatálya - magasabb rendű jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - kiterjed Gyál Város 
Önkormányzatának illetékességi területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező magyar állampolgárságú, az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező 
bevándorolt, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert nagykorú személyekre, valamint 
gyermekekre, fiatal felnőttekre és ezek szüleire is. 

 
2. Értelmező rendelkezések 

2.§ E rendelet alkalmazásában 
a)  szociális ellátás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó pénzbeli és természetben gyújtható ellátás, 
b)  gyermekvédelmi ellátás: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó pénzbeli és természetben nyújtható 
ellátás, 

c)  jövedelem: az Szt. 4.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak, 
d)  család: az Szt. 4.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak,  
e) háztartás: az Szt. 4.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározottak, 
f)  lakcím: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 5.§ (4) bekezdésében meghatározottak, 
g)1 a 7. § vonatkozásában rendkívüli élethelyzet különösen: 
 - lakhatás elvesztése, 
 - a család jövedelmi viszonyaiban hírtelen bekövetkezett, váratlan és jelentős jövedelem kiesés, 
 - váratlan baleset, betegség, családtag 5 napot meghaladó kórházi kezelése, 
 - a lakáshoz tartozó olyan felszerelés, berendezés meghibásodása, szolgáltatás megszűnése, 

amelynek hiánya a család életminőségét jelentősen csökkenti, a kiskorú gyermek megfelelő 
ellátását veszélyezteti, 

 - a családnak bűncselekmény következtében pénz nélkül maradása, 
 - a krízishelyzetben lévő állapotos nő terhessége megszakítása, várandós anya gyermekének 

megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, 
 - a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, 
 - elemi kár elhárítása, 
 - a gyermek családba való visszakerülése, 
 - az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet, mely a háziorvos által dokumentált és a 

gyógyszertár által  kiállított névre szóló számlával igazolt gyógyszerköltség, 
                                                 
1 Módosította: a 6/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos: 2017. április 1-től. 
 
 



 2 

 - a legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék halmozódott fel, melyet önerőből és önhibáján kívül 
nem tud kiegyenlíteni, 

 - a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának 
elhúzódása miatt késik, 

 - a családot érintő olyan rendkívüli anyagi kiadás, mely létfenntartást veszélyeztető 
élethelyzetet idézett elő, 

 - a közeli hozzátartozó halálesete. 
 

3. Hatásköri rendelkezések 
 

3.§ A Képviselő-testületnek az e rendeletbe foglalt szociális feladat- és hatáskörei gyakorlására a Képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadóak. 
 

II. Fejezet 
Pénzbeli és természetben nyújtható ellátások 

 
4. Általános előírások 

 
4.§ (1) Az e rendeletben szabályozott lakhatási támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátásra jogosult 
személy köteles gondoskodni az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítésen 
kívül határos terület, árok, járda tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről, gyommentesítéséről, az ingatlan 
állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint annak higiénikus állapotának biztosításáról.2 
 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi. Amennyiben a 
lakhatási támogatás megállapítására irányuló eljárásban az ügyfél a feltételeknek nem felel meg, a jegyző írásban 
– legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével – teljesítésre szólítja fel. 
 
(3) Meg kell szüntetni a lakhatási támogatásra való jogosultságát annak, aki a feltételeknek a felszólítás ellenére 
nem tesz eleget. 

5. Szociális tanulmányi ösztöndíj 
 

5.§ (1)3 A Képviselő-testület szociális tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot állapít meg annak a 19. életévét 
be nem töltött alapfokú vagy középfokú oktatási intézményben tanuló gyermeknek, valamint annak a 24. életévét 
be nem töltött állami fenntartású felsőoktatási intézményben nappali tagozaton - első diploma megszerzésére 
irányuló képzésben - tanuló fiatal felnőttnek, ha tanulmányi eredménye 4,5-es tanulmányi átlagot eléri, feltéve, 
hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 150 %-át.  
 
(2) Szociális tanulmányi ösztöndíjat általános iskolai tanuló esetében első ízben az első osztály elvégzését 
követően lehet igényelni. 
 
(3) A támogatásra való jogosultságot tanulmányi félévre lehet megállapítani a kérelem benyújtását megelőző 
tanulmányi félévre vonatkozó bizonyítványban, illetve indexben rögzített átlageredmény figyelembevételével. A 
szociális tanulmányi ösztöndíj iránti kérelmet tanulmányi félévente meg kell újítani.  
 
(4)4 A szociális tanulmányi ösztöndíj havi mértéke gyermekenként 5.000.- Ft. 
 

6. Beiskolázási segély 
 

6.§ (1) A Képviselő-testület beiskolázási segélyre való jogosultságot állapít meg tanévenként egy alkalommal 
annak a gyermeknek, aki tanulmányait általános vagy középfokú tanintézetben folytatja és családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át. 
 
(2) A beiskolázási segély mértéke gyermekenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 30%-át. 
 
                                                 
2Módosította a 10/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §.  Hatályos: 2015. május 5-től 
3Módosította az 5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos: 2017. március 1-től 
4Módosította az 5/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos: 2017. március 1-től 
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(3) A megállapított beiskolázási segély felhasználásáról elszámolás kérhető. Amennyiben a szülő vagy más 
törvényes képviselő az összegről - ha kötelezve lett az elszámolásra - nem nyújt be elszámolást a meghatározott 
határidőn belül, vagy azt nem arra a célra használta fel, amelyre kérte, akkor úgy kell tekinteni, mintha a 
támogatást jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette volna fel. 
 
(4) A támogatást elsősorban természetbeni ellátásként, utalvány, illetve tanszer formájában kell nyújtani. 
 
(5) A beiskolázási segély iránti kérelmet tárgyév szeptember 30. napjáig lehet benyújtani. 
 

7.  Rendkívüli települési támogatás 
 

7.§ (1) A Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást (a 
továbbiakban: rendkívüli támogatás) nyújt. 
 
(2) Rendkívüli támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
 
(3) Egyedül élő kérelmező, gyermekét egyedül nevelő szülő vagy más törvényes képviselő, illetve három vagy 
több gyermekes család esetében, továbbá, ha a családon belül valamely családtag tartós betegsége áll fenn 
rendkívüli támogatás állapítható meg akkor is, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az (2) 
bekezdésben meghatározott mértéket meghaladja, de nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át. 
(4) A háziorvos által igazolt rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége a család összjövedelméből levonható. 
 
(5) A rendkívüli támogatás éves keretösszege családtagonként 10.000.-Ft, egyedül élő esetén 20.000.-Ft. 
5Abban az esetben, ha a rendkívüli települési támogatásra való jogosultság év közben keletkezik, úgy a 
keretösszeg időarányosan illeti meg a jogosultat. 
 
(6) Elhunyt családtag eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli támogatás 
összege 25.000.-Ft. 
 
(7) A Képviselő-testület a rendkívüli támogatást élelmiszerutalvány formájában vagy szociális, illetve gyermek 
étkeztetés térítési díjának a szolgáltatóhoz való utalásával, vagy a kérelemben megjelölt célhoz kapcsolódóan 
közvetlen átutalással is folyósíthatja. Utóbbira akkor van lehetőség, ha a kérelmező kifejezetten megjelöli a 
segély konkrét célját (pl.: közmű számla kifizetése, szemétdíj hátralék rendezése stb.), és hozzájárul ahhoz, hogy 
a szolgáltató cég ismert számlaszámára közvetlenül utalja azt az Önkormányzat. 
 
(8)6 A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a rendkívüli élethelyzet bekövetkezésétől számított 30 
napon belül, önhibán kívül akadályoztatás esetén 60 napon belül nyújtható be. 
 
(9) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet dokumentumokkal igazolni szükséges. 
 
8.§ (1) A Képviselő-testület a rendkívüli támogatást méltányosságból, különösen indokolt esetben a 7.§-ban 
meghatározott jogosultsági feltételektől és keretösszegtől függetlenül is nyújthatja, ha a kérelmező, illetve a 
család rendkívüli élethelyzetbe kerül, ami létfenntartását súlyosan veszélyezteti. 
 
(2) Különösen indokolt a méltányosság gyakorlása, ha ennek hiányában a kérelmező személyeknek az élete, testi 
épsége, egészsége valamint, katasztrófa helyzet, elemi kár következtében létfenntartása kerülne súlyos 
veszélybe. 
 
(3) A (2) bekezdésben szabályozott esetekben az egy alkalommal kifizethető/átutalható rendkívüli támogatás 
összege nem haladhatja meg az 50.000.- Ft-ot. 
 
(4) A méltányossági rendkívüli támogatás felhasználásáról elszámolás kérhető. Amennyiben a jogosult az 
összegről - ha kötelezve lett az elszámolásra - nem nyújt be elszámolást a meghatározott határidőn belül, vagy 
azt nem arra a célra használta fel, amelyre kérte, akkor úgy kell tekinteni, mintha a támogatást jogosulatlanul és 
                                                 
5 Módosította az 1/2016.(I.29.) sz. önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. február 1-től 
6 Módosította: a 6/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos: 2017. április 1-től. 
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rosszhiszeműen vette volna fel. 
 
(5)7 A méltányossági rendkívüli támogatás iránti kérelem évente legfeljebb két alkalommal nyújtható be. 
 
8/A. §8 A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak 
rendkívüli települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya rászorulónak az életét, testi 
épségét veszélyezteti. 
 

8. Lakhatási támogatás 
 

9.§ (1) A Képviselő-testület lakhatási támogatás formájában települési támogatást állapít meg a szociálisan 
rászorult személyeknek az általuk lakott gyáli lakás rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez. 
 
(2) Lakhatási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, egyedül élő esetén a 250%-át, 
feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert költsége eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 25%-
át. 
 
(3) A lakásfenntartás elismert költségeként figyelembe vehető kiadások a gáz-, áram-, víz és csatornahasználati, 
szemétszállítási és fűtési díj költsége. 
 
(4) Az elismert lakásfenntartási költséget a kérelem beadását megelőző egy nyári (június, július, augusztus) és 
egy téli hónap (december, január, február) számlájának átlaga alapján kell megállapítani. A kiadásokat a (3) 
bekezdés szerinti számlákkal kell igazolni. 
 
10.§ (1)9 A lakhatási támogatás mértéke havi 5.000.-Ft. 
(2) A lakhatási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg. 
(3) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy év időtartamra 
kerül megállapításra. 
(4)10  
(5) A lakhatási támogatást, és annak folyósítását meg kell szüntetni: 
a) ha a kérelmező lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik, vagy a kérelmező elhalálozott, vagy 
b) ha a kérelmező, valamint a háztartásában élő személyek jövedelmi viszonyaiban – e támogatásra irányadó, 
jövedelemhatárt érintő - változás következik be,  
a változás hónapját követő hónaptól. 

  
9. Eljárási rendelkezések 

 
11.§ (1) Az e fejezetben foglalt ellátások igénylése iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján 
kell benyújtani. 
 
(2) A kérelmeknek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

a) a családban, illetve közös háztartásban élő személyek természetes személyazonosító adatait,  
lakcím adatait, és társadalombiztosítási azonosító jelét, 

b) az a) pontban foglalt személyek jövedelemigazolását, 
c) nem tanköteles tanulók iskolalátogatási igazolását. 

 
12.§ (1) A kérelmező vagyoni, szociális, egészségügyi, kulturális, lakás vagy egyéb körülményeinek tisztázására 
helyszíni szemle tartható (környezettanulmány). 
 
(2) Az eljárás során felhasználható más hatóság, illetőleg családvédelemmel foglalkozó más szerv vagy személy 
által készített környezettanulmány is, feltéve, hogy elkészítése óta hat hónap még nem telt el. 
 
(3) Az e rendeletbe foglalt ellátások vonatkozásában, ha a környezettanulmány készítése során megállapítható, 
hogy a kérelmező a támogatásra életkörülményeit tekintve nem szorul rá, kérelmét el kell utasítani, függetlenül 
                                                 
7 Módosította: a 6/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályos: 2017. április 1-től. 
8 Módosította: a 6/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 4. §, hatályos: 2017. április 1-től. 
9 Módosította: a   9/2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
10 Módosította: a   9/2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 14. §, hatályát veszti: 2018. május 1-től.  
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attól, hogy milyen jövedelemigazolásokat csatolt a kérelméhez, valamint a már megállapított és folyósított 
ellátást meg kell szüntetni.   
 
13.§ (1) Az e rendeletbe foglalt ellátások esetében a Képviselő-testület az ellátásra való jogosultság elbírálásához 
a kérelmezőt kötelezheti arra, hogy családja jövedelmi, vagyoni viszonyairól nyilatkozzék. A jövedelem 
igazolására a nettó jövedelmet hitelt érdemlően bizonyító jövedelemigazolást, illetve ennek hiányában egyéb 
hiteles bizonylatot kell csatolni. 
 
(2) A jövedelemszámításnál irányadó időszak az Szt. 10. §-ának (2)-(5) bekezdése szerint kerül megállapításra. 
 
14.§ Az e rendeletbe foglalt ellátások esetében a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatások 
megtérítésénél a Szt. 17.§-ába foglalt rendelkezések szerint kell eljárni. 
 
15.§ A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. 
 
15/A §11 A hatáskör címzettje a pénzbeli ellátások vonatkozásában kivételes méltánylást érdemlő esetben 
méltányosságot gyakorolhat akként, hogy az egyes támogatási formákra e rendeletben meghatározott 
jövedelemhatártól eltérhet. 

 
 

III. Fejezet 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

10. Az ellátások formái 
 

16. §12 A Képviselő-testület a szociális és gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja 
a) az étkeztetést,  
b) a házi segítségnyújtást, 
c) a gyermekek napközbeni ellátását, 
d)  a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 
e) a Család és gyermekjóléti szolgálatot, 
f) a Család- és gyermekjóléti központot, 
g) az idősek nappali ellátását (Gyáli Idősek Klubját). 

 
17.§13 Az étkezésre, A házi segítségnyújtásra, Család- és gyermekjóléti szolgálatra, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásra valamint az idősek nappali ellátására való jogosultság feltételeit, és az ellátás igénybevételének 
szabályait külön rendelet is szabályozza. 
 
 

11. Étkeztetés 
 

18.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről 
kell gondoskodni, aki k 

a) 65. életévét betöltötte, vagy 
b) életkorra tekintet nélkül, akinek  
ba) egészségi állapota, 
bb) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, 
bc) szenvedélybetegsége, vagy 
bd) hajléktalansága miatt azt önmaga, illetve eltartottja részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

képes biztosítani. 
 

(2)14  A Képviselő-testület az étkeztetést a Kertváros Szociális Központon keresztül biztosítja. 
 
(3)15 Azon személyek részére, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt lakásukhoz kötöttek, a Kertváros 
                                                 
11 Módosította: a 14/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. január 1-től 
12 Módosította a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2019. február 1-től 
13 Módosította a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2019. február 1-től 
14 Módosította: a   9/2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
15 Módosította: a  9 /2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
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Szociális Központ a házi segítségnyújtás keretében szállítja házhoz a napi egyszeri meleg ételt. 
 
(4) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni. 
 
(5) A szociális étkeztetés formái: 
a) egyéni elvitel, 
b) házhoz szállítás, 
c) helyben fogyasztás a Gyáli Idősek Klubjában. 
 
(6) Amennyiben az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, mely tartalmazza az ellátott 
étkeztetését is, akkor a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen 
esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű. 
 

12. Gyermekek napközbeni ellátása 
 

19.§ (1) A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását bölcsődében, óvodában, iskolai napközis 
foglalkozás keretében biztosítja.  
 
(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben – a bölcsőde kivételével - az alapellátások 
keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj. 
 
16(3)  
 

12/A.17 Család- és gyermekjóléti központ 
 
19/A. § (1) Gyál Város Önkormányzata, mint járásszékhely település a család- és gyermekjóléti központ 
szolgáltatás feladatait Kertváros Szociális Központ Család- és gyermekjóléti központ intézményegysége által 
biztosítja. A család- és gyermekjóléti központ a Gyvt. 40/A. §-ában, az Szt. 64. § (8) bekezdésében, valamint 
64/A. §-ában meghatározottakon túl speciális szolgáltatásokat biztosít, hatósági intézkedéshez kapcsolódó 
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, szakmai támogatást nyújt az ellátási területén, a Gyáli 
Járásban működő gyermekjóléti szolgáltatások számára, valamint jelzőrendszeri készenléti szolgálatot biztosít. 
 

12/B. Idősek nappali ellátása (Gyáli Idősek Klubja) 
 
19/B. § (1) A Gyáli Idősek Klubja azok részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint – ide nem értve 
az idős személyeket – napközbeni étkeztetésre, akik elsősorban saját otthonában élnek, és 
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 

támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 
b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti 

kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, 
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre 

szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. 
 

(2) Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személy részére is biztosítható, akire nézve 
szülője vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, 
gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül. 

 
13. Az ellátások igénybevételének módja 

 
20.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele - ha jogszabály másként nem rendelkezik - 
önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. 
 
(2)18 ,19 A 16.§ a) és g) pontja - kivéve c) pontja - szerinti ellátások iránti kérelmet a Kertváros Szociális Központ 
vezetőjéhez, a 16.§ e) c) pontjában nevesített ellátás esetében az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez kell 
                                                                                                                                                         
 
16 Módosította: 14/2016.(XII.01.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályát veszti: 2017. január 1-től 
17 Módosította a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 3.§. Hatályos: 2019. február 1-től 
18 Módosította: a 9 /2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
19 Módosította a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 4.§. Hatályos: 2019. február 1-től 
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benyújtani. 
 
(3) Az étkeztetés igénybevétele iránti kérelem elbírálásához az igénylőnek nyilatkoznia kell arról, hogy kötött-e 
érvényes tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződést. 
 
(4) A térítési díj ellenében igénybe vehető - a Szt. hatálya alá tartozó - ellátási formák esetében a kérelemhez 
mellékelni kell a kérelmező jövedelmi viszonyait hitelt érdemlően igazoló iratokat, valamint - a Gyvt. hatálya alá 
tartozó - gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés esetében a normatív kedvezményeket 
megalapozó tényeket igazoló iratokat.  
 
21.§20,21  A 16.§ a) és g) pontja - kivéve c) pontja - szerinti ellátások iránti kérelemről a Kertváros Szociális 
Központ vezetője, a 16.§ e) c) pontjában nevesített ellátás esetében az ellátást biztosító intézmény vezetője dönt. 
 
21./A.§ A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások iránti kérelmek elbírálásakor az Szt. szabályait kell 
alkalmazni. A döntésről az ellátást igénylőt, vagy annak törvényes képviselőjét a kérelem elutasítása esetén 
írásban kell értesíteni. Az ellátás megkezdésekor az ellátást igénylővel, vagy annak törvényes képviselőjével a 
Kertváros Szociális Központ az Szt.-ben foglaltak szerint megállapodást köt. 
 
22.§22,23   A személyes gondoskodást nyújtó ellátást igénylő kérheti - abban az esetben, ha vitatja - a 21.§ szerinti 
intézményvezetői döntés Képviselő-testület általi felülvizsgálatát. A felülvizsgálati kérelmet a Gyáli 
Polgármesteri Hivatalba Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján kell benyújtani a döntésről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül. 
 
23.§ A 16.§-ban nevesített személyes gondoskodást nyújtó ellátásra való jogosultságot és ezzel egyidejűleg a 
szolgáltatás nyújtását az igénybevételt engedélyező megszünteti, ha 

a) az ellátott bejelentett lakóhelye illetve ennek hiányában tartózkodási helye Gyálon megszűnik, 
b) az ellátást megalapozó feltételek már nem állnak fenn, 
c) a térítési díj fizetésére kötelezett fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem nem tesz 

eleget, 
d) az ellátott részére a 16.§ a) és e) c) pontjaiban nevesített ellátás esetén az ellátott tartásra 

köteles és képes hozzátartozója biztosítja az ellátást. 
e) az ellátott elhalálozik, 
f) az ellátott, vagy annak törvényes képviselője a 16. §-ban nevesített ellátásra megkötött 

megállapodást felmondja, 
g) az ellátott, vagy annak törvényes képviselője a 16. §-ban nevesített ellátás nyújtását 

szándékosan akadályozza, illetve az intézményi házirendet súlyosan megsérti. 
 
23/A. § Amennyiben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénylő élete vagy testi épsége van 
veszélyben, akkor az intézményvezető döntése alapján az ellátás azonnal biztosítható. 
 

A térítési díj 
 

14. Intézményi és személyi térítési díj 
 

24.§ (1) A Képviselő-testület a fenntartásában lévő intézmények vonatkozásában - amelyeknél a nyújtott 
személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátás igénybevétele térítési díj köteles - az ellátások intézményi 
térítési díját e rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg, melyet évente két alkalommal 

a) február 28-ig és 
b) november 30-ig24 

vizsgálhat felül. Az intézményi térítési díjakat egész összegre kerekítve kell megállapítani. 
 

(2) A fizetendő személyi térítési díjat az Szt., a Gyvt., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet rendelkezéseinek a figyelembevételével kell 
                                                 
20 Módosította: a  9 /2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 4. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
21 Módosította: a 3 /2 019.(I.30..) önkormányzati rendelet 5. §, hatályos: 2019. február 1-től. 
22 Módosította: a   9/2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 5. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
23 Módosította a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 6.§. Hatályos: 2019. február 1-től 
24 Módosította: a 11/2016.(X.28.) ök. rendelet 1. §, hatályos: 2016. november 1-től 
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megállapítani. 
 
(3)25 A 16.§ a)-b) pontja szerinti ellátás személyi térítési díja megállapítására a Kertváros Szociális Központ 
vezetője, a 16.§ e) c) pontjában nevesített ellátáson belül az étkeztetés igénybevétele esetén pedig az ellátást 
biztosító intézmény vezetője jogosult. 
 
(4) A személyi térítési díjak összegét és a megállapításuk alapjául szolgáló feltételeket (jövedelmi viszonyokat) 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítás esetén 
március 1-je és március 31-e között, 

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítás esetén 
december 1-je és december 31-e között26 

felül kell vizsgálni a személyes gondoskodást nyújtó ellátást –  döntés alapján - már igénybevevők esetében. 
 
(5) Az intézményi térítési díj és az esetlegesen megváltozott alapfeltételek (jövedelmi viszonyok) 
figyelembevételével felülvizsgált és módosított (újra megállapított), valamint újonnan megállapított személyi 
térítési díjakat 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítás esetén 
április 1-jétől, 

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti időpontig történő intézményi térítési díj megállapítás esetén 
január 1.napjától27 

kell először alkalmazni (fizetni). 
 
(6) A megállapított személyi térítési díjat a fizetésre kötelezett 

a) az étkeztetésért, a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésért havonta 
előre, a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig; 

b) az étkeztetésért, a házi segítségnyújtásért, valamint az étel házhozszállításért havonta utólag, a 
tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig köteles megfizetni. 

 
25.§ (1) Személyi térítési díj kedvezményben részesíthető a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint az a 
gyermekétkeztetésnek nem minősülő étkeztetést igénylő, akinek havi nettó jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1,32-szeresét. 
 
(2) Ha az igénylő havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
akkor az ellátásért nem kell személyi térítési díjat fizetni. 
 
(3) Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a) 1-szeresét meghaladja, de az 1,08-szorosát nem haladja meg, akkor a személyi térítési díj  
igénybevett étkezésenként az intézményi térítési díj 20%-nak az általános forgalmi adóval növelt 
összege; 
b) 1,08-szorosát meghaladja, de az 1,16-szorosát nem haladja meg, akkor a személyi térítési díj  
igénybevett étkezésenként az intézményi térítési díj 40%-nak az általános forgalmi adóval növelt 
összege; 
c) 1,16-szorosát meghaladja, de az 1,24-szeresét nem haladja meg, akkor a személyi térítési díj  
igénybevett étkezésenként az intézményi térítési díj 60%-nak az általános forgalmi adóval növelt 
összege; 
d) 1,24-szeresét meghaladja, de az 1,32-szeresét .nem haladja meg, akkor a személyi térítési díj  
igénybevett étkezésenként az intézményi térítési díj 80%-nak az általános forgalmi adóval növelt 
összege; 
e) 1,32-szeresét meghaladja, akkor a személyi térítési díj  igénybe vett étkezésenként az 
intézményi térítési díjnak az általános forgalmi adóval növelt összege. 

 
26.§ (1)28 Személyi térítési díjkedvezményben részesíthető a (3) és (3/a) bekezdésben foglaltak szerint az a házi 
segítségnyújtást igénylő személy. 
 
(2)29 A házi segítségnyújtás keretében szociális segítés, illetve személyi gondozás igényelhető, az igénylő 
                                                 
25 Módosította: a  9 /2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 6. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
26 Módosította: a 11/2016.(X.28.) ök. rendelet 2. §, hatályos: 2016. november 1-től 
27 Módosította: a 11/2016.(X.28.) ök. rendelet 3. §, hatályos: 2016. november 1-től 
28 Módosította: a   9/2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 7. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
29 Módosította: a  9 /2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 7. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
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állapotától függően.  
 
(3)30 Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a) 2-szeresét nem haladja meg, akkor a szociális segítésért óránként fizetendő személyi térítési díj  
20,8 %-a, azaz 300,-Ft; 

b) 2-szeresét meghaladja, de a 2,5-szörösét nem haladja meg, akkor a szociális segítésért óránként 
fizetendő személyi térítési díj az  intézményi térítési díj 24,3 %-a, azaz 350,-Ft; 

c) 2,5-szörösét meghaladja, de a 3-szorosát nem haladja meg, akkor a szociális segítésért óránként 
fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 27,7%-a, azaz 400,-Ft; 

d) 3-szorosát meghaladja, de a 3,5-szörösét nem haladja meg, akkor a szociális segítésért óránként 
fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 31,2%-a, azaz 450,-Ft; 

e) 3,5-szörösét meghaladja, de a 4-szeresét nem haladja meg, akkor a szociális segítésért óránként 
fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 34,7 %-a, azaz 500,-Ft; 

f) 4-szeresét meghaladja, akkor a szociális segítésért óránként fizetendő személyit térítési díjaz 
intézményi térítési díj 38,2 %-a, azaz 550,-Ft. 

 
(3/a)31 Ha az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  

a) 2-szeresét nem haladja meg, akkor a személyi gondozásért óránként fizetendő személyi térítési díj az 
intézményi térítési díj 24,3 %-a, azaz 350,-Ft; 

b) 2-szeresét meghaladja, de a 2,5-szörösét nem haladja meg, akkor a személyi gondozásért óránként 
fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 27,7 %-a, azaz 400,-Ft; 

c) 2,5-szörösét meghaladja, de a 3-szorosát nem haladja meg, akkor a személyes gondozásért óránként 
fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 34,7 %-a, azaz 500,-Ft; 

d) 3-szorosát meghaladja, de a 3,5-szörösét nem haladja meg, akkor a személyi gondozásért óránként 
fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 41,6 %-a, azaz 600,-Ft; 

e) 3,5-szörösét meghaladja, de a 4-szeresét nem haladja meg, akkor a személyi gondozásért óránként 
fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj 48,6 %-a, azaz 700,-Ft; 

f) 4-szeresét meghaladja, akkor a személyi gondozásért óránként fizetendő személyi térítési díj az 
intézményi térítési díj 55,5 %-a, azaz 800,-Ft. 

 
(4)32 Ha az étkeztetésben részesülőnek a kiszolgáltatott ételt a házi segítségnyújtás keretében házhoz szállítják, 
akkor a szállítással kapcsolatban felmerülő költségek csak a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési 
díj megállapításánál vehetők figyelembe. Abban az esetben, ha a házi segítségnyújtás az étel házhozszállításán 
kívül másra nem terjed ki, akkor a személyi térítési díj számításánál a szociális  segítés legkisebb személyi 
térítési díjának (óradíjának) 50%-át kell figyelembe venni. 
 
26/A. §33 A Gyáli Idősek Klubja szolgáltatás igénybevétele térítésmentes, kizárólag az étkeztetésért kell 
személyi térítési díjat fizetni az ellátottaknak a jelen rendelet 25.§-ában és 1. számú mellékletében 
meghatározottak szerint. 
 
27.§34 A 25-26.§-okban szabályozott személyi térítési díj kedvezményt a Kertváros Szociális Központ vezetője 
állapíthatja meg.   
 
28.§35, 36 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díj fizetésére kötelezett kérheti a személyi térítési 
díj Képviselő-testület általi felülvizsgálatát, ha annak összegét vitatja vagy csökkentését, illetve elengedését kéri. 
A felülvizsgálati kérelmet a Polgármesteri Hivatal Jogi és Intézményfelügyeleti Irodáján kell benyújtani a 
személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül. 
 
29.§ (1) A 24.§ (3) bekezdése szerint a személyi térítés díj megállapítására jogosult a megállapított személyi 
térítési díj összegét saját hatáskörben határozott időre csökkentheti, illetve elengedheti abban az esetben, ha az 
ellátás igénybevételének ideje alatt a jogosult életkörülményeiben és szociális helyzetében átmenetileg olyan 
jelentős változás következett be, mely létfenntartását veszélyezteti.  
                                                 
30 Módosította: a   9/2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 7. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
31 Módosította: a  /92 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 8. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
32 Módosította: a   9/2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 9. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
33 Módosította a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 7.§. Hatályos: 2019. február 1-től 
34 Módosította: a  9 /2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 10. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
35 Módosította: a  9 /2 018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 11. §, hatályos: 2018. május 1-től.  
36 Módosította a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 8.§. Hatályos: 2019. február 1-től 
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(2) A Képviselő-testület a 28.§ szerinti felülvizsgálat során a személyi térítési díj összegét csökkentheti, illetve 
elengedheti, ha az igénylő felülvizsgálati kérelembe foglalt indokait megalapozottnak találja (pl.: a személyi 
térítési díj befizetése - az ellátás ellenére - a kötelezett létfenntartását veszélyezteti, a fizetésre kötelezett nem 
rendelkezik jövedelemmel, a kötelezett személyi térítési díj kedvezményre jogosult). 
 
30.§ A megállapított személyi térítési díjat a 16.§ a) pontjában nevesített ellátás igénybevételéért a Szt. 114.§ (2) 
bekezdésében meghatározott kötelezetti kör, a 16.§ e) c) pontjában meghatározott ellátáson belül az étkeztetés 
igénybevételéért a Gyvt. 146.§ (2) bekezdésében meghatározott kötelezetti kör fizeti meg. 

 
IV. Fejezet 

 
Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 
31.§ (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni. 
 
(3) Hatályát veszti Gyál Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és 
gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/1999.(IX.15.) önkormányzati 
rendelete, valamint az azt módosító 18/1999.(XI.1.), 18/2000.(VI.1.), 5/2001.(II.23.), 21/2001.(XII.5.), 
22/2002.(XII.5.), 27/2002.(XII.20.), 6/2003.(IV.30.), 18/2003.(XII.17.), 5/2004.(II.16.), 14/2004.(VI.30.), 
3/2005.(II.1.), 22/2005.(XI.28.), 6/2006.(II.20.), 16/2006.(VII.1.), 9/2007.(IV.01.), 9/2009.(IV.01.), 
8/2010.(V.05.), 11/2011.(V.1.), 18/2011.(IX.1.), 7/2012(III.01), 6/2013(VII.19), 19/2013(XII.02), 2/2014.(I.31.), 
11/2014.(VI.30.), 19/2014.(XII.01.) számú önkormányzati rendeletek. 
 
(4) E rendelet 32.§ és 33.§-ai 2015. március 2-án hatályukat vesztik. 
 
32.§ (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XII.01.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: SzMSz.) 1. melléklete 3./ pontjának első francia bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép, a második francia bekezdés hatályát veszti: 
 
„- gyakorolja a méltányosságból nyújtható rendkívüli települési támogatással összefüggő feladat- és 

hatásköröket,” 
 
(2) Az SzMSz 2. melléklete ötödik francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„- gyakorolja a rendkívüli települési támogatással – a méltányosságból nyújtható rendkívüli települési 

támogatás kivételével - összefüggő feladat- és hatásköröket,” 
 
(3) Az SzMSz 2. melléklete hetedik francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, a nyolcadik francia 
bekezdés hatályát veszti: 
 
„- gyakorolja a lakhatási támogatással összefüggő feladat- és hatásköröket,”. 
 
33.§ (1) Az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 10/2011.(V.01.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2.§ Az e rendelet szerint nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátás: 

a) családsegítés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
d) gyermekjóléti szolgáltatás.” 
 

(2) A R. kiegészül az alábbi 6/A.§-sal és az azt megelőző alábbi 4. alcímmel, valamint a jelenlegi 4. és 5. alcím 
számozása 5. és 6. alcímre módosul. 
 

„4. Gyermekjóléti szolgáltatás 
 
6/A.§ (1) A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a Gyvt. 39.§-
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ában felsorolt feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgáltatás keretében kell biztosítani. 
 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.” 
 
(3) A R. 9.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi e) ponttal: 
 
„ e) a 2.§ d) pontjában nevesített szolgáltatás elérte célját és annak további fenntartása 
szükségtelen, illetve, ha a szolgáltatás megszüntetését a szülő vagy más törvényes képviselő kéri és kérelme 
megalapozott.” 
 
(4) A R. 10.§-a kiegészül az alábbi (3) és (4) bekezdéssel: 
 
„(3) A személyi térítési díj megállapítására a Kertváros Szociális  Központ vezetője jogosult. 
 
(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért térítési díj fizetésére kötelezett kérheti a személyi térítési díj 
fenntartó általi felülvizsgálatát, ha annak összegét vitatja. A felülvizsgálati kérelmet az intézményvezetőhöz kell 
benyújtani a személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül.” 
 
 
   Pápai Mihály    Rozgonyi Erik 
   polgármester    címzetes főjegyző 
 
Z Á R A D É K: 
 
A rendelet 2015. február 27. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 

G y á l, 2015. február 27. 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
Jelen rendelet a  10/2015.  (IV. 30), 1/2016.(I.29), 11/2016.(X.28.), 14/2016.(XII.01.), 5/2017.(II.28.), 
6/2017.(III.31.), 9/2018.(IV.26.), 26/2018.(XI.30.), 3/2019.(I.31.), 14/2019.(XI.29.) számú  önkormányzati 
rendelettel egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 
 
Gyál, 2019. december 4. 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gyal.hu/
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1. melléklet 37,38, 39  a 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
37 Módosította: 26/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1.§, hatályos: 2019. január 1-től 
38 Módosította a 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 9.§. Hatályos: 2019. február 1-től 
39 Módosította: a 14/2019(XI.29.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2020. január 1-től 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjai 

     

  

nettó 
Ft/nap 

Áfa 
(27%) 

bruttó 
(Ft/nap) 

Kerekítés 
szabályai 

szerint 
bruttó 
Ft/nap 

1. gyermek étkeztetés esetén  
1-szeri étkezés (ebéd) 277.- 74,79.- 352.- 350.- 

  
2. Bölcsődei ellátás (gyermek étkeztetés) esetén 
4-szeri étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 287.- 77,49.- 364.- 365.- 
bölcsődei gondozás 0.- 0.- 0.- 0.- 

  
3. Óvodai ellátás (gyermek étkeztetés) esetén 
3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 346.- 93,42.- 439.- 440.- 

  
4. Általános iskolai ellátás (gyermek étkeztetés) esetén 
1-szeri étkezés (ebéd) /7-10 év 277.- 74,79.- 352.- 350.- 
1-szeri étkezés (ebéd) /11-14 év 317.- 85,59.- 403.- 405.- 
3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) /7-10 év 424.- 114,48.- 538.- 540.- 
3-szori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) /11-14 
év 478.- 129,06.- 607.- 605.- 

  
5. Középiskolai ellátás esetén  
1-szeri étkezés (ebéd) 356.- 96,12.- 452.- 450.- 

  
6. Felnőtt étkeztetés esetén (19-60 év) 
1-szeri étkezés (ebéd) 514.- 138,78.- 653.- 655.- 

  
7. Időskorúak étkeztetése esetén (60 év felett) 

1-szeri étkezés (ebéd) 499.- 134,73.- 634.- 635.- 















































































































Pap Krisztina / 2020. február 4. 

10.sz.melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

az egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről szóló 10/2011. (V.01.) önkormányzati 

rendelet módosítása tárgyú rendelettervezethez 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás: a rendeletmódosításnak releváns társadalmi hatása nincs. 

II. Gazdasági hatás: a rendeletmódosítás az állami normatívát nem érinti, az önkormányzatnak 

további forrást a rendeletmódosítás után sem kell biztosítania. 

III. Költségvetési hatás: a tervezetnek költségvetési hatása nincs. Költségvetési rendelet módosítást a 

tervezet nem igényel. 

IV. Környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. 

V. Egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs. 

VII. Megalkotásának szükségessége: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvénynek-, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvénynek való megfelelés.  

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben-, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak megsértése. 

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre 

állnak. 

 

 

 

 

 

 



Pap Krisztina / 2020. február 4. 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint 

egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyú 

rendelettervezethez 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás: a rendeletmódosításnak releváns társadalmi hatása nincs. 

II. Gazdasági hatás: a rendeletmódosítás az állami normatívát nem érinti, az önkormányzatnak 

további forrást a rendeletmódosítás után sem kell biztosítania. 

III. Költségvetési hatás: a tervezetnek költségvetési hatása nincs. Költségvetési rendelet módosítást a 

tervezet nem igényel. 

IV. Környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs. 

V. Egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs. 

VII. Megalkotásának szükségessége: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvénynek-, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvénynek való megfelelés.  

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben-, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak megsértése. 

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre 

állnak. 
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