
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 10/2020 (VII.8.) rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról 

 
Úrkút Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
1. § Úrkút Község Önkormányzata a következő szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti 

alapellátásokat biztosítja:  
 

a) személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások: 
 

aa) étkeztetés, 
ab) házi segítségnyújtás, 
ac) családsegítés. 
 

b) gyermekjóléti alapellátások: 
 

 ba) gyermekjóléti szolgáltatás, 
 bb) mini bölcsődei ellátás. 
 

2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális 
 alapszolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések 

 
2. § (1) Az ellátás igénybevétele önkéntes, a kérelmet a szociális alapszolgáltatást igénylő, illetve 

törvényes képviselője írásban - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az Úrkúti 
Polgármesteri Hivatalban terjeszti elő, nyújtja be. A kérelemről a polgármester dönt, melyről 
értesíti a szolgáltatást, vagy ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén 
az értesítés írásban történik. 

 
(2) Családsegítés alapszolgáltatás iránti kérelmet a szolgáltatást igénylő, illetve törvényes 

képviselője szóban vagy írásban a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársánál 
terjeszti elő, nyújtja be. A kérelemről a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa 
dönt. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik.  

 
(3) A szociális alapszolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt - a (5) bekezdésben foglaltak 

kivételével - az intézményvezető a szociális alapszolgáltatást igénybe vevővel, illetve 
törvényes képviselőjével a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 94/C § (1) és (2a) bekezdése alapján írásban megállapodást köt.  

 
(4) A (3) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza:  

 
a) az Szt. 94/C. § (3) bekezdésében foglaltakat, 
b) a bejelentési kötelezettségre vonatkozó előírásokat, 
c) a jogviszony megszűnésének szabályait, 
d) a panaszjog gyakorlásának módját. 
 

(5) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. 
rendelet 8. §-a alapján kötött megállapodást a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársa és a polgármester írja alá.  

 
(6) A megállapodásban foglalt, a szolgáltatást vagy ellátást nyújtó részéről fennálló kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos panaszt a polgármester tizenöt napon belül köteles kivizsgálni és 
annak eredményéről a panaszt tevőt írásban értesíteni.  



 
3. § Az intézményi jogviszony megszűnésére az Szt. 100-101. §-a az irányadó.  

 
 

3. Szociális étkeztetés 
 

4. § (1) Az étkeztetés keretében az Szt. 62. §-ában meghatározott szociálisan rászorult személyeknek 
kérelem alapján legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik az önkormányzat. 

 
(2) Étkezésre jogosult 

 
a) az a 65. év alatti személy, aki 

 
aa) korhatár előtti ellátásban vagy 
ab) rehabilitációs- , rokkantsági ellátásban vagy 
ac) fogyatékossági támogatásban 
részesül, és egészségi állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen a háziorvos 
igazolása alapján nem tud gondoskodni és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról 
gondoskodna; 

 
b) az a kérelmező, aki a kérelem benyújtása időpontjában a 65. életévét betöltötte és egészségi 

állapota miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni és nincs olyan 
hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna. 

 
(3) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki 

 
a) mozgásában korlátozott, vagy 
b) krónikus vagy akut betegségben szenved vagy 
c) fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud vagy 
d) pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, és 
e) önmaga ellátására részben vagy egészben nem képes és erről a háziorvos igazolását 

kérelméhez csatolja. 
 

(4) Az önkormányzat az étkeztetést a Csodafa Német Nemzetiségi Óvoda Úrkút főzőkonyháján 
keresztül biztosítja. 

 
4. Házi segítségnyújtás 

 
5. § Az önkormányzat házi segítségnyújtás keretében az igénybe vevő lakókörnyezetében gondoskodik 

azokról a személyekről, akik otthonukban saját erőből önmaguk teljes ellátására nem képesek. 
 

5. Családsegítés 
 

6. § Az önkormányzat az Szt. 64. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti szolgáltatással együtt biztosítja 
a családsegítő szolgáltatást. Ennek megfelelően a családsegítésre vonatkozó rendelkezések – eltérő 
jogszabályi rendelkezés hiányában – irányadóak a gyermekjóléti szolgáltatásra is. 

 
6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti  

alapellátásokra vonatkozó rendelkezések 
 

7. § (1) Úrkút Község Önkormányzata  
a) a gyermekjóléti szolgáltatást Úrkút Község Önkormányzata Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálata útján, 
b) a gyermekek napközbeni ellátását a fenntartásában működő Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde 

útján 
biztosítja. 
 

8. § (1) Az ellátást igénybe vevő, illetve a törvényes képviselője  
 

a) a mini bölcsődei ellátás iránti kérelmét a bölcsődevezetőnél írásban,  



b) gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelmet a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársánál szóban vagy írásban 

terjeszti elő, nyújtja be.  
 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelemről a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársa dönt. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. Ha a gyermek védelme az 
ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) értelmében a gyámhatóság 
határozata az ellátás kötelező igénybevételét rendeli el. 

 
(3) Ha a Gyvt. másként nem rendelkezik, a mini bölcsődei ellátás iránti kérelem elbírálásáról a 

bölcsődevezető az intézmény szakmai programjában foglaltak alapján, egyéni elbírálással, 
elsődlegesen a jelentkezési sorrend figyelembevételével dönt. 

 
(4) A mini bölcsőde ellátási területe Úrkút község közigazgatási területe, azonban szabad kapacitás 

esetén a férőhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény szolgáltatásai Úrkút 
közigazgatási területén kívül lakók számára is biztosíthatók. 

 
(5) Ha a bölcsődei ellátást vagy a gyermekjóléti szolgáltatást igénylő, illetve törvényes képviselője 

a bölcsőde vezetőjének vagy a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársának a (2), 
illetve (3) bekezdésben meghatározott döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül a polgármesterhez fordulhat, aki az ügyet 15 napon belül 
kivizsgálja. 

 
(6) A bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése előtt a bölcsődevezető az igénybe vevővel, 

illetve törvényes képviselőjével a Gyvt. 32. § (5) bekezdése alapján írásban megállapodást 
köt.  

 
(7) A megállapodásban foglalt szolgáltatást, vagy ellátást nyújtó részéről fennálló kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos panaszt a bölcsődevezető tizenöt napon belül köteles kivizsgálni és 
annak eredményéről a panaszt tevőt írásban értesíteni.  

 
(8) Amennyiben a bölcsődevezető határidőben nem intézkedik, vagy a panaszt tevő nem ért egyet 

az intézkedéssel, az intézkedésre meghatározott határidő lejártát, illetve az intézkedés 
kézhezvételét követő nyolc napon belül a polgármesterhez fordulhat, aki a panaszt 15 napon 
belül kivizsgálja és érdemben dönt az ügyben. 

 
9. § A gyermekjóléti alapellátás megszüntetésére a Gyvt. 37/A. § irányadó.   
 

7. Külön eljárás nélkül nyújtható személyes gondoskodást nyújtó eljárások 
 

10. § (1) Ha a jogosult élete, testi épsége veszélyben van, az önkormányzat külön eljárás nélkül köteles  
 

a) az étkeztetést, 
b) a házi segítségnyújtást 
biztosítani.  
 

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti ellátás biztosításáról feljegyzést készít és az 
igénybevételi eljárást az akadály megszűnését követő nyolc napon belül köteles lefolytatni. 

 
8. Gyermekétkeztetés 

 
11. § Az önkormányzat a Gyvt. 21-21/C. §-a alapján természetbeni ellátásként gyermekétkeztetést 

biztosít. 
 

9. Térítési díjra vonatkozó rendelkezések 
 

12. § (1) Az intézményi térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza. 
 



(2) A szociális étkeztetés esetében a személyi térítési díj összegét az intézményi térítési díj és az 
Szt. 116. § (1) bekezdése alapján számított havi jövedelem figyelembevételével a polgármester 
az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
a) 100 001,- Ft alatti jövedelem esetén az intézményi térítési díj 65 %-a, 
b) 100 000 - 120 001,- Ft közötti jövedelem esetén az intézményi térítési díj 75 %-a 
c) 120 000 - 140 001,- Ft közötti jövedelem esetén az intézményi térítési díj 90 %-a. 
 

13. § A személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy a jogosult tartására, gondozására 
köteles és képes személy köteles egy összegben, havonta utólag, minden hónap 15. napjáig 
kifizetni. 

 
14. § A térítési díj elengedésére az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

rendeletben foglaltak az irányadók. 
 

10. Záró rendelkezések 
 
15. § (1)  Ez a rendelet 2020. augusztus 1-jén lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti az Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének 7. és 7/A alcímei. 

 
(3) Hatályát veszti Úrkút Község Önkormányzat Polgármesterének a térítési díjakról szóló 2/2020. 

(III.31.) önkormányzati rendelete. 
 

16. § Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 24/2019. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 32. § (3) bekezdése a 
következő j) ponttal egészül ki: 

 
„j) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben hatáskörébe utalt 
kérdésekben.”. 
 
Úrkút, 2020. július 8. 
 
 
 
 

Fülöp Zoltánné    dr. Puskády Norbert 
polgármester    jegyző 
 
 
 

A rendelet 2020. július 8-án kihirdetésre került. 
 
 
       dr. Puskády Norbert jegyző



1. melléklet a 10/2020. (VII.8.) önkormányzati rendelethez 1 
 

1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja ÁFA nélkül 
 
1.1. bölcsőde      
1.1.1. reggeli     63,- Ft/fő/nap 
1.1.2. tízórai       55,- Ft/fő/nap 
1.1.3. ebéd      181,- Ft/fő/nap 
1.1.4. uzsonna       63,- Ft/fő/nap 
1.1.5. összesen     362,- Ft/fő/nap 
 
2. Szociális alapszolgáltatások bruttó térítési díja  
 
2.1. szociális étkeztetés                                                         
2.2.1. ebéd      580,- Ft/fő/nap 
2.2.2. kiszállítás díja       0,- Ft/háztartás/nap 
 
2.2. házi segítségnyújtás 
2.2.1. szociális segítés      900,- Ft/fő/óra 
2.2.2. személyi gondozás      600,- Ft/fő/óra 

 
 

3. Gyermekjóléti alapellátások térítési díja 
 
3.1. mini bölcsődei gondozás     0,- Ft/fő/nap 

 
 

4. Felnőtt étkezők bruttó térítési díja 
 

4.1. ebéd     840,- Ft/fő/nap 

                                                 
1 Módosította: 12/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. szeptember 1-jétől. 


