
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-030. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

 
Szám: URK/91-13/2020 
 

MEGHÍVÓ 
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 8-án (szerdán) 16 óra 10 perckor 

kezdődő rendkívüli ülésére. 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 

 
                               Napirendi pontok: 

 
1) Szociális étkeztetés megrendelése 

Előterjesztő: polgármester 
 
2) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati rendelet 

tervezete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról 
Előterjesztő: polgármester 
 

3) Orvosi alapellátás előirányzatának módosítására irányuló javaslat 
Előterjesztő: polgármester 
 

Napirendi pontok tárgyalása után: 
 

1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak). 
 
2) Tájékoztató az úrkúti lakcímek felülvizsgálatáról 
 
3) Úrkúti gasztrotúra rendezvény 

 
   
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2020. július 6.                                       
 

Fülöp Zoltánné  
polgármester 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
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Szám: URK/91-13/2020       1. napirendi ponthoz               

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 8-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: A szociális étkeztetés megrendelése 
 
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2018. (VI.14.) határozatával a szociális 
étkeztetést külső szolgáltatótól történő megrendeléséről határozott, mely alapján két éves határozott 
időre, 2020. július 31-ig Bujtor József ev. látja el a szociális étkeztetés feladatait. 
 
A szociális étkeztetésre négy indikatív árajánlatot kértünk be, azonban a Bakony Gaszt Zrt. és az 
Atroplusz Kft. nem adott árajánlatot. Bujtor József ev. (Úrkút, Rákóczi u. 39.) bruttó 640,- Ft, míg a 
ZiziVp-16 Bt. (Úrkút, Rákóczi u. 47.) bruttó 800,- Ft/adag díjat adott meg. Kiszállítási díjat egyik 
vállalkozó sem számolna fel. 
 
2018. előtt az étkeztetést a Csodafa Német Nemzetiségi Óvoda Úrkút (továbbiakban: Óvoda) látta el. 
Az Óvodától bekértük a felnőtt étkezők nyersanyagdíját, mely szerint 400,- Ft egy adag 
nyersanyagköltsége. Ezen felül rezsikiadást kell fizetni az Óvodának. 
 
A Magyar Államkincstár Veszprémi Igazgatósága felhívta Úrkút Község Önkormányzatát, hogy a 
gyermekétkeztetés normatíváját 2020. szeptember 1-jétől a fenntartó Úrkút Német Nemzetiség 
Önkormányzatnak kell igényelni, aki viszont üzemeltetési támogatásra nem tarthat igényt, ami 
körülbelül 8 millió forintos hiányt eredményez az intézménynél. 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 84/2019. (XII.18.) határozatával az Atroplusz 
Kft-nek a gyermekétkeztetésre vonatkozó árajánlatát többek között az óvodai konyha fenntartásával 
indokolta. A gyermekétkeztetés finanszírozása a szociális étkeztetés Óvoda általi ellátásával 
rentábilisabbá tehető. Az önkormányzat eddig is kiegészítette a gyermekétkeztetés állami normatíváját 
a szociális normatíva terhére, melyet most a szociális étkeztetés feladatának átadásával tehet meg. 
 
Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat nem állami fenntartású közszolgáltatónak minősül, az óvodai 
konyha pedig 4 főállású úrkúti dolgozót foglalkoztat. Az Óvoda konyhája bruttó 850,- Ft/adag áron tudja 
biztosítani a szociális étkezők napi egyszeri meleg étkezését, azzal, hogy a kiszállítás is ingyenesen 
történne. Az előzetes kalkulációk alapján a költségvetés szociális normatívája, a személyi térítési díjak 
megállapításával is elegendő forrásul szolgál a működtetéshez. 
 
Fenti indokok mentén javaslom, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa eredménytelenné a beszerzési 
eljárást és a szociális étkeztetést az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési szervétől, a 
Csodafa Német Nemzetiségi Óvoda Úrkúttól rendelje meg bruttó 850,- Ft/adag áron. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2020. július 6. 

Fülöp Zoltánné 
polgármester 

 
 



Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a szociális étkeztetés beszerzési eljárását eredménytelenné nyilvánítja, 
2. a szociális étkeztetést a Csodafa Német Nemzetiségi Óvoda Úrkút költségvetési szervtől rendeli meg 

bruttó 850,- Ft/adag áron. 
3. utasítja a polgármestert, hogy az Úrkút Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, valamint a 

Csodafa Német Nemzetiségi Óvoda Úrkút intézményvezetőjével együttműködve gondoskodjon a 
szociális étkeztetés megszervezéséről, 

4. utasítja a jegyzőt, hogy a szociális étkeztetés ellátásával kapcsolatos szerződést a szociális étkeztetés 
Szakmai Alapprogramja, a vonatkozó jogszabályi előírások mentén határozatlan időtartamra készítse 
elő, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 2020. július 31. 
Felelős: polgármester és jegyző 



Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …/2020 (...) 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 … 
 
 
 
 

Fülöp Zoltánné    dr. Puskády Norbert 
polgármester    jegyző



1. melléklet a …/2020. (...) önkormányzati rendelethez 
 

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 
 
1.2. óvoda (normál és diétás)    
 
1.2.1. tízórai        71,- Ft/fő/nap 
1.2.2. ebéd      189,- Ft/fő/nap 
1.2.3. uzsonna       71,- Ft/fő/nap 
1.2.4. összesen     331,- Ft/fő/nap 
 
1.3. általános iskola 
 
1.3.1. tízórai        63,- Ft/fő/nap 
1.3.2. ebéd      272,- Ft/fő/nap 
1.3.3. uzsonna      63,- Ft/fő/nap 
1.3.4. összesen    398,- 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 térítési díja 
 

4.1. ebéd     840,- Ft/fő/nap



Általános indokolás 
 

I. Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2019. (XII.18.) határozatával fogadta el az 
önkormányzat 2020. évi munkatervét, melyben szerepel a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata. 

 
A felülvizsgálat eredményeképp első lépcsőben a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekvédelmi ellátások rendelet-tervezet szerinti szabályozására teszünk javaslatot. 
 
A korábban egy rendeletben szabályozott két tárgykör elválasztásának célja, hogy átláthatóbb 
struktúra jöjjön létre. Egyrészről létrejön a rendelet-tervezet szerinti személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekvédelmi ellátások köre, mely magában foglalja az azokért fizetendő térítési 
díjakat is, illetve a pénzbeli és természetbeni támogatások szabályai külön rendeletben kerülnek 
szabályozásra. 
 
Jelen rendelet-tervezet a korábbi szabályok jelentékeny részét átveszi, így a jogosultsági 
feltételekben nem történik változás. Ugyanakkor a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (Gyt.) rendelkezéseit nem ismétli meg, de hivatkozik rá. Ez egyrészt megfelel a 
jogszabályszerkesztési elveknek, másrészt normavilágosságot és átláthatóbb szabályozást 
eredményez. 
 
A térítési díjakról szóló rendelet inkorporálásra kerül, mivel annak külön rendeletben való 
szabályozásának nincs indoka. Az intézményi térítési díjak összege az Szt. 115. § (7) bekezdése 
alapján egy évben egyszer korrigálható. Ennek megfelelően került sor az óvodások 
gyermekétkeztetési díjának kis összegű emelésére, illetve a szociális étkeztetés díját az átszervezés 
miatt is szükséges változtatni. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
A személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat rögzíti a rendelet. 

 
2. §-hoz 
A szociális alapszolgáltatásokat kérelmezni kell. A kérelmet az Úrkúti Polgármesteri Hivatalban lehet 
előterjeszteni, melyről a polgármester dönt.  
A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás esetén megállapodást kell kötni az ügyféllel. A 
megállapodás a törvényi előírásokon felül tartalmazza a jogviszony megszűnésének lehetőségeit, a 
bejelentési kötelezettséget és a panaszok gyakorlásának módját. Utóbbit a polgármester jogosult 
kivizsgálni és intézkedési kötelezettsége van.  
Családsegítés esetén a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szerinti együttműködési megállapodást kötik meg 
a felek, melyre az Szt-nek a megállapodásra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 
 
3. §-hoz 
A felmondás esetköreit az Szt. 100-101. §-ai szabályozzák. Az önkormányzat az alábbi esetekben 
jogosult felmondani a megállapodást: 
 
„a) az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése 
nem indokolt, 
b) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, 
c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésidíj-fizetési 
kötelezettségének - a 102. § szerint - nem tesz eleget, 
d) az ellátott jogosultsága megszűnik.” 
 
4. §-hoz 
Az Szt. 62. § (2) bekezdése alapján az étkeztetés jogosultsági feltételeit az önkormányzat a rendeletében 
határozza meg. A jogosultsági feltételeken változtatásra nem került sor, azt a rászorultak széles köre 
tudja igénybe venni. 
 
5. §-hoz 
A házi segítségnyújtás szociális segítést vagy személyi gondozást jelent. A szolgáltatást évek óta 



minimálisan veszik igénybe, ez miatt főállású gondozót nem tud az önkormányzat foglalkoztatni. 
 
6. §-hoz 
A családsegítés a Gyvt. szerinti gyermekjóléti szolgáltatással együtt működik. A gyermekjóléti 
szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka 
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, 
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
 
7. §-hoz 
Az önkormányzat 2016. óta önállóan biztosítja a családsegítést a gyermekjóléti szolgáltatással együtt, 
az önkormányzat szervezetén belül. Emellett 2018. óta mini bölcsődét tart fent, önálló költségvetési 
intézményként. 
 
8. §-hoz 
A gyermekjóléti alapellátások szintén kérelemre biztosított szolgáltatások. 
A bölcsődei ellátást elsősorban az úrkúti gyermekeknek kell biztosítani. A felvétel elsősorban 
jelentkezési sorrend alapján történik, azonban tekintettel kell lenni a vonatkozó jogszabályok, a szakmai 
alapprogram és a gyermekek testi, lelki fejlődésére vonatkozó szakmai szabályokra, elvekre. 
 
9. §-hoz 
A gyermekjóléti alapellátások felmondásának eseteit a Gytv. 37/A. §-a szabályozza. Eszerint megszűnik 
az ellátás a határozott idő lejártával, a jogosultsági feltételek megszűnésével, az önkéntesen igénybe vett 
szolgáltatás jogosulti részről való felmondásával, az intézményvezető részéről, ha a jogosult a házirendet 
ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn. 
 
10. §-hoz 
Ha a jogosult élete, testi épsége veszélyben külön eljárás nélkül jogosult igénybe venni a házi 
segítségnyújtást és az étkeztetést. A veszély elmúltával az igénybevételi eljárást le kell folytatni, 
valamint a térítési díjat meg kell térítenie. 
 
11. §-hoz 
A gyermekétkeztetés keretében az önkormányzat intézményi gyermekétkeztetést, ingyenes és 
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetést biztosít. 
 
12. §-hoz 
Az intézményi térítési díjak összegét tartalmazza. A személyi térítési díj a kötelezett által fizetett térítési 
díj, melyet az intézményvezető konkrét összegben állapít meg. Az Szt. 116. § (1) bek. a) pontja alapján 
a szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő 
személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. Eszerint a rendelet-tervezet kedvezményt 
állapít meg a jövedelmi viszonyoknak megfelelően: 

- 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. 

A rendelet-tervezet 1. mellékletében javasolt szociális étkezési térítési díjak alapján összegszerűen a 
személyi térítési díj az alábbi: 

- a) 100 001,- Ft alatti jövedelem esetén 377,- Ft, kerekítve 375,- Ft 
- b) 100 000 - 120 001,- Ft közötti jövedelem esetén 435,- Ft, 
- c) 120 000 - 140 001,- Ft közötti jövedelem esetén 522,- Ft, kerekítve 520,- Ft. 

Az intézményi és személyi térítési díjak megállapításakor figyelemmel voltunk a jogszabályi 
előírásokra, miszerint 

- 5, illetve 10 forintra kell kerekíteni a díjakat, 
- az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. 

 
13. §-hoz 
A személyitérítési díjakat a tárgyhót követő 15. napig kell megfizetni. A hosszú időtartam megállapítása 
során figyelembe vettük a nyugdíjak kézbesítésének hónap közepi időpontját. 
 
14. §-hoz 
Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet rögzíti: 
„Az önkormányzatot megillető követelésről, jogról ingyenesen akkor lehet lemondani, ha a jog 



érvényesítéséhez szükséges költség várhatóan meghaladja a követelés, jog értékét.” A követelésről való 
lemondás 50 000,- Ft összegig a polgármester, az felett a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
15-16. §-hoz 
Hatályba léptető és módosító rendelkezést tartalmaz. 
 
1. melléklethez 
Térítési díjak összegét tartalmazza. 
 
 

Előzetes hatástanulmány: 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 
 
1.Társadalmi hatások 
A rendelet-tervezet átlátható szabályozás keretében továbbra is biztosítja a kötelezően ellátandó 
szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatásokat. A szolgáltatások kérelemre vehetők igénybe, 
térítésmentesten, illetve szolgáltatási önköltség alatti árakon. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
Az önkormányzatnak a személyi térítési díj és az intézményi térítési díj közti különbözetet az állami 
normatíva, ennek hiányában saját forrás terhére kell finanszíroznia. 
A költségvetést a jelenlegi adatok alapján körülbelül másfél millió forinttal terheli a személyi térítés és 
térítési díj különbözete, azonban a szociális állami normatíva terhére a költség elszámolható, a forrás 
rendelkezésre áll. 
 
3. Környezeti következmények, hatások 
A rendelet-tervezetnek környezeti következménye, hatása nincs. 
 
4. Egészségügyi következmények, hatások 
A rendelet-tervezetnek egészségügyi hatása nincs. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása 
nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. 
 
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat kiveszi a pénzbeli és természetbeni 
támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet hatálya 
alól, átlátható, egységes szabályozást biztosítva a jogterületnek. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak. 
 
 
Úrkút, 2020. július 6. 
 
        Fülöp Zoltánné 
        polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 8-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Orvosi alapellátás előirányzatának módosítására irányuló javaslat 
 
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester 
  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Településünk háziorvosi ellátását biztosító Kheiron Kft ügyvezetője, dr. Balogh Emil többszöri 
egyeztetés alapján kérte, hogy az önkormányzat a rendelőben folyó ellátásokhoz finanszírozza a 
gyógyszer- és kötszer és egyéb szakmai anyag költségeit. 
 
A háziorvos falunk lakossága érdekében számos olyan ellátást, kezelést biztosít, amelyet egyébként csak 
más településen járóbeteg szakellátás keretében tudnának lakosaink igénybe venni. Többek között 
kisebb sebészeti ellátások, fül-orr-gégészeti beavatkozások, ultrahang, fizikóterápiás kezelések. 
 
A tavalyi év során az ellátások színvonalas és helyben történő egyéb ellátása érdekében a szolgáltató 
teljes évi gyógyszer és egyéb szakmai anyag költsége 269 ezer Ft volt. 
 
A gyógyszerköltség ismerete alapján javaslom, hogy a képviselő-testület az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján csoportosítson át 200.000.-Ft-ot a háziorvosi alapellátás K331 
Közüzemi díjak előirányzatból a K311 Szakmai anyag előirányzatra. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Úrkút, 2020. július 6. 

Fülöp Zoltánné 
polgármester 

Határozati javaslat 
 

1.) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján átcsoportosít 200.000.-Ft-ot a 
háziorvosi alapellátás K331 Közüzemi díjak előirányzatból a K311 Szakmai anyag 
előirányzatra. 

2.) Felkéri a jegyzőt és a polgármester, hogy az előirányzat-átcsoportosításról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2020. következő költségvetési rendeletmódosításkor 
Felelős: polgármester és jegyző 


