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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ (2) 
bekezdése, a 92.§ (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése valamint a 132. § (4) bekezdés d) 
pontja felhatalmazza az önkormányzatot arra, hogy a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a helyi 
önkormányzat, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre 
kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 
rendeletet alkosson. 
 
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a 
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelük 
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból 
származó problémáik megoldásában.   
A szociális törvény 86.§-a határozza meg azokat az ellátási formákat, melyeket kötelesek a 
települési önkormányzatok biztosítani a lakosságnak. Az étkeztetés és házi segítségnyújtás, 
családsegítés biztosítása lakosságszámtól független, kötelező feladat. A szociális 
alapszolgáltatások közül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató 
szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás biztosítása önkénként vállalt feladat lehet.  
Ezeket a szociális szolgáltatásokat a helyi önkormányzat, illetve a társulás más helyi 
önkormányzattal vagy társulással kötött megállapodás útján is biztosíthatja. 
 
A Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (intézményfenntartó társulás keretében 
működő intézmény) biztosítja Nadap község területén is a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások közül a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a  
családsegítést.  Ezen ellátások igénybevételének módját, eljárási szabályait és a fizetendő 
térítési díjakat az intézményfenntartó társulás gesztor települése, Velence Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete szabályozza, mely rendelkezések hatálya kiterjed a társult 
önkormányzatok területére. 
Nadap Község Önkormányzata maga gondoskodik a szociálisan rászorultak részére az 
étkeztetés biztosításáról, ezért a helyi szabályozást csak erre az ellátási formára kell 
kiterjeszteni. A helyi rendeletben az étkeztetés alapszolgáltatásra vonatkozóan az alábbiakat 
kell szabályozni:  

a)  az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;  
b)  az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 
módját;  
c)  azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást 
nyújtani;  
d)  azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;  
e)  az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;  
f)  a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, 
a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait.  
g)  az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással 
összefüggő kérdéseket.  
 
Az intézményi térítési díj megállapításra vonatkozó szabályozás is változott. A térítési díj 
megállapítására vonatkozó szabályokat a Sztv. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17) Kormányrendelet, valamint a Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény tartalmazza.  

 



A Sztv. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az intézményi térítési díj a személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg 
(továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjak megállapítását a 
fenntartóra bízza a szociális törvény, tárgyév április 1-jéig kötelezővé teszi az önköltség 
dokumentálását. Az önköltség meghatározásának azért van jelentősége, mert ez támasztja alá 
az állami támogatás igénylését. Az önköltség a teljes ráfordítást jelenti, melyből az egy 
egységre jutó támogatást levonva a maximálisan megállapítható intézményi térítési díjat 
kapjuk meg. 
 
A hatályos jogszabály értelmében az intézményi térítési díj legnagyobb mértéke nem 
haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, ugyanakkor lehetőséget biztosít alacsonyabb 
mértékű díj megállapítására. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal 
korrigálható. Az intézményi térítési díjat szolgáltatásonként kell meghatározni.  
 
Nadap Község Önkormányzata a Prizma Junior Közétkeztetési Zrt-vel kötött szerződést a 
közétkeztetés biztosítására 2014-ben, azonban eddig csak az óvodai gyermekétkeztetés 
feladatát kellett ellátni. Az idei évben merült fel igény a szociális étkeztetés biztosítására. A 
Prizma Junior Zrt. megküldte ajánlatát a szociális étkeztetés biztosítására vonatkozóan, mely 
szerint a szociális étkeztetés szolgáltatás bruttó eladási ára 1113.00 Ft/adag (ebéd). 
 
Az intézményi önköltség számítás szerint – a 2021. évi tervezési adatok alapján -az 
intézményi térítési díj 850-Ft/ellátási nap lehetne, azonban a térítési díj összegét 700.-
Ft/ellátási nap - ami a házhozszállítás díját is tartalmazza - összegben javasoljuk elfogadni 
 
A hatályos személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokat szabályozó önkormányzati 
rendeletet több ponton módosítani szükséges a magasabb szintű jogszabályok változása, és a 
tervezett változások miatt. Az esetleges újabb módosítás helyett egy új, áttekinthető 
önkormányzati rendelet megalkotása lenne indokolt. 

 
Nadap 2020. november 24. 

Köteles Zoltán  
      polgármester     

 
 
 

Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Nadap Község Polgármesterének 

/2020. (XI. .)  
határozata 

 
a szolgáltatási önköltségszámítás jóváhagyásáról 

 
Nadap Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat rögzíti. 
 
2020.11.04. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 
3.) Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 



A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti.” 
 
Fentiekre tekintettel Nadap Község Polgármestereként az alábbi döntést hozom:  

 
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva úgy döntöttem, 
hogy a szociális étkeztetés 2021. évre vonatkozó szolgáltatási önköltségszámítását a határozat 
1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyom, és ennek figyelembevételével állapítom meg 
az étkeztetés szolgáltatás intézményi térítési díját. 
 
Felkérem a jegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket 
haladéktalanul tegye meg. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 
 
../2020.(XI..) határozat 1.melléklete  

 
A szociális étkeztetés szolgáltatási önköltségének meghatározása az intézményi 

térítési díj megállapításához 
2021. év 

 
2021. évi tervezett eltartottak száma: 2 fő 
 
2021. évi tervezett étkezési nap: 251 nap 
 
2021. évi szolgáltatás bruttó díja (önköltség): 1115 Ft/fő/nap 
 
2021. évi tervezett önköltség: 1115 Ft/ fő x 2 fő x 251 nap = 559.730 Ft  
 
2021. évi normatíva összege: 66.360 Ft/fő x 2 fő =132.720 Ft 
 
Önköltség:    559.730 Ft 
Normatíva: - 132.720 Ft 
    427.010 Ft 
 
A szociális étkeztetés maximális intézményi térítési díja: 427.010 Ft/ 2 fő / 251 nap = 850 Ft 
/fő/nap lehetne, amely a házhozszállítás díját is tartalmazza. 
 

 
 
 
 
 

 



Rendelet-tervezet 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró  
Nadap Község Polgármesterének 

…/2020. (XI.    .) önkormányzati rendelete 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról     
 

 
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nadap Község 
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.03.) 
Kormányrendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ 
(2) bekezdésében, a 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, 92.§ (2) bekezdésében és a 132. § (4) 
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. A rendelet hatálya 
 

 
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Nadap község közigazgatási területén lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Nadap községben élő, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szó 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3.§ (1), 
(2) bekezdésében és 3.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott személyekre. 

 
2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások  

 
2.§ Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére a következő személyes gondoskodást 
nyújtó alapszolgáltatásokat biztosítja: 
 
  1.) Étkeztetés; 
  2.) Házi segítségnyújtás 
  3.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
  4.) Családsegítés 
   
3.§ (1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és 
családsegítést a HUMÁN Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás (Velence, 
Zárt utca 2.) (intézményfenntartó társulás keretében működő intézmény) társulás útján látja el, 
a megállapodásban foglaltak alapján. 

(2) Az ellátások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az Intézményfenntartó 
társulás gesztor települése, Velence Város Önkormányzata alkot rendeletet, mely a 
feladatkörben együttműködő önkormányzatok közigazgatási területén is hatályos. 

  
3. Étkeztetés 



 
4.§ Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani 
azoknak a 5. §-ban meghatározott szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguk, illetve 
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.  

 
5. §  (1) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét, illetve a reá irányadó 
nyugdíjkorhatárt betöltötte. 

(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki 
mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt háziorvosi 
vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – 
nem tud gondoskodni.  

(3) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül. 

(4) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell 
tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, 
önmaga ellátására részben képes. 

(5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekintetni azt a személyt, aki bejelentett 
lakóhellyel nem rendelkezik és éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiségben tölti. 

  
6.§ Az önkormányzat az étkeztetést közétkeztetést biztosító céggel, vállalkozóval kötött 
szerződés alapján, házhozszállítással biztosítja. 

.  
 
    4. Eljárási rendelkezések és térítési díj megállapítása 
 
7.§ (1) A Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokkal   
kapcsolatos feladat- és hatáskörének gyakorlását a polgármesterre ruházza át. 

 
(2) Az étkeztetés iránti kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon a 

Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási irodáján, vagy a Nadapi 
Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani. 

 
 (3)  A szociális rászorultságot, egészségi állapotot, fogyatékosságot, pszichiátriai vagy 

szenvedélybetegséget háziorvosi vagy kezelőorvosi szakvéleménnyel kell igazolni. 
 
(4)  Az étkeztetés igénybe vétele iránti kérelemhez a kérelmezőnek nyilatkoznia kell 

nettó havi jövedeleméről és mellékelni kell jövedelmi adatok valódiságát bizonyító 
iratokat.  

 
8.§ (1) A szociális ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylő, illetve 
törvényes képviselője írásban megállapodást köt az ellátást biztosító intézmény vezetőjével. 

 
(2) A megállapodás tartalmazza: 
a) az ellátás kezdőidőpontját, tartamát, 
b) az étkeztetés módját, 
c) a térítési díj összegét, a fizetés módját, helyét, időpontját, 
d) az ellátás mellőzése esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes 



bejelentési kötelezettség szabályait, és 
e)  az ellátás megszüntetésének eseteit. 
 

9.§ Az intézményvezető által külön eljárás kertében biztosítható ellátás esetei: 
a) ha az igénybevevő önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, 

aki az ellátásról gondoskodna, vagy 
b) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás követezett 

be, ami a gyorsított ellátást igényli. 
 

10.§ (1) A jogosult, illetve törvényes képviselője az ellátás megszüntetését kezdeményezheti 
az intézményvezetőnél. Az ellátás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek 
hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. 
 
(2) Az intézményvezető megszünteti az ellátást: 
a) az ellátott halála esetén, 
b) ha az ellátott személyi térítési díj fizetési kötelezettségének egy hónapig nem tesz 
eleget, 
c) ha az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (2 hét) nem vette igénybe 
és ezt utólag nem igazolta  
d) ha az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza, vagy  
e) ha az ellátott írásban kéri az ellátás megszűntetését. 

 
11.§ Az étkeztetés intézményi térítési díjának összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 
12.§ (1) Az étkeztetés személyi térítési díját utólag, tárgyhónapot követő hónap 5-éig kell 

megfizetni a fenntartó házipénztárába. 
(2) Az étkezést lemondani munkanapokon reggel 8.00 óráig lehet a következő 

(lemondással érintett) napra illetve napokra vonatkozóan a Megállapodásban 
rögzített elérhetőségeken. 

5. Záró rendelkezések 

 
13.§  (1) Ez a rendelet 2021. január1. napján lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011.(IV.13.) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról     

 
 

Köteles Zoltán                                    Szabóné Ánosi Ildikó 
   polgármester                                                     jegyző 
 
 
Záradék: Kihirdetve Nadap Község Önkormányzati Hivatalának hirdetőtábláján történő 
kifüggesztéssel 2020. november    . napján.       
 
         Szabóné Ánosi Ildikó 
              jegyző 
   
 
   



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

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 
 
1. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja, amely az ÁFÁ-t is tartalmazza:  

 
1.1. szociálisan rászorultak részére:   700.-Ft/fő/ellátási nap 
 
1.2. szociálisan nem rászorultak részére:   1. 115.- Ft/fő/ellátási nap 

     
1.3 jövedelemmel nem rendelkező ellátott részére: 0.-Ft/fő/ellátási nap 

 
1.4. az ebéd házhoz szállítása:    ingyenes 

 
 

2. A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj, amely az ÁFÁ-t is 
tartalmazza 

3.  
 A B 

1. 

 

Ellátásban részesülő jövedelme az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének %-ában 

Térítési díj 

2. 500 % felett 700,-Ft / fő / ellátási nap 

3. 401 – 500 % 600,-Ft / fő / ellátási nap 

4. 301 – 400 % 500,-Ft / fő / ellátási nap 

5. 201 - 300 % 300,-Ft / fő / ellátási nap 

6. 1 - 200 % 100,-Ft / fő / ellátási nap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. melléklet a /2020. (XI.   .) önkormányzati rendelethez 

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 
(a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete alapján ) 

 

1. Az ellátást kérelmező adatai: 
Név:………………………………………………………………………………………………………. 

Születési név:…………………………………………………………………………………………… 

Anyja neve:………………………………………………………………………………………………. 

Születési helye, időpontja:……………………………………………………………………………….. 

Lakóhelye:……………………………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási helye:………………………………………………………………………………………. 

Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………… 

Állampolgársága:………………………………………………………………………………………… 

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan jogállása, szabad mozgás és tartózkodás joga:…….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:…………………………………………………………………… 

Tartási vagy öröklési szerződést kötött-e:  igen   nem 

Az ellátást kérelmező cselekvőképes:   igen   nem 

Amennyiben nem, úgy 

törvényes képviselőjének:  

a) neve:………………………………………………………………………………………… 
b) születési neve:………………………………………………………………………………… 
c.) anyja neve:…………………………………………………………………………………… 
d) születési helye, időpontja:………………………………………………………………… 
e) lakóhelye:…………………………………………………………………………………… 
f) tartózkodási helye:…………………………………………………………………………… 
g) telefonszáma:………………………………………………………………………………… 
a tartására kötelezett személy: 
a) neve:………………………………………………………………………………………… 
b) születési neve:………………………………………………………………………………… 
c.) anyja neve:…………………………………………………………………………………… 
d) születési helye, időpontja:………………………………………………………………… 
e) lakóhelye:…………………………………………………………………………………… 
f) tartózkodási helye:…………………………………………………………………………… 
g) telefonszáma:………………………………………………………………………………… 

 
Legközelebbi hozzátartozójának: 

a) neve:………………………………………………………………………………………… 

b) születési neve:………………………………………………………………………………… 
c.) anyja neve:…………………………………………………………………………………… 
d) születési helye, időpontja:………………………………………………………………… 
e) lakóhelye:………………………………………………………………………………… 



f) tartózkodási helye:…………………………………………………………………………… 
g) telefonszáma:………………………………………………………………………………… 
 

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:  

Szociális étkeztetés igénybevétele:  
Mely időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását (hónap, nap):   
 ………………………………………………………………………………………………… 
Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:                        
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dátum:…………………………             
 

   ………………………………………………….. 
                                                                            az ellátást kérelmező (törvényes képviselő) aláírása 

 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

 

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 

Neve: .......................................................................................................................................... 

Születési neve: ........................................................................................................................... 

Anyja neve: ................................................................................................................................. 

Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................... 

Lakóhely: .................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………… 

(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ...................................... 

 
Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos 
személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más 
személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak):  

o igen – ebben az esetben a Jövedelemnyilatkozat további részét és a 
„Vagyonnyilatkozat”nyomtatványt nem kell kitölteni,  

o nem. 
 

 Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:   

A jövedelem típusa Nettó összege 
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó:   
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló 
tevékenységből származó: 

  

Táppénz, gyermekgondozási támogatások:   
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:   
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:   



Egyéb jövedelem:   

Összes jövedelem: 
  

 

Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok: 
(kizárólag kiskorú kérelmező esetén szükséges kitölteni) 
 

A család létszáma: ................ fő Munkaviszony
ból  

és más  
foglalkoztatási  
jogviszonyból  

származó 

Társas és 
egyéni  

vállalkozásb
ól,  

őstermelői, 
szellemi  
és más 
önálló  

tevékenység
ből  

származó 

Táppénz,  
gyermek- 
gondozási  

támogatások 

Önkormányz
at és  

munkaügyi  
szervek által  
folyósított  
ellátások 

Nyugellátás  
és egyéb  
nyugdíj- 

szerű  
rendszeres  
szociális  
ellátások 

Egyéb  
jöve- 
delem 

Az ellátást igénybe vevő kiskorú             
A közeli hozzátartozók 

neve, születési ideje 
Rokoni 

kapcsolat             

1)               
2)               
3)               
4)               
5)               

ÖSSZESEN:             
szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A 

térítési díj  megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. 

 

Alulírott ……………………………………. (ellátást kérelmező vagy törvényes képviselője) 
nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában más szociális alapszolgáltatást  

igénybe veszek / nem veszek igénybe. (megfelelő aláhúzandó) 
Amennyiben igénybe vesz más szociális alapszolgáltatást, milyen típusút? (megfelelő 

aláhúzandó) 

házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató 
szolgáltatás, nappali ellátás. 

 

Dátum: ................................................ 

................................................................  

Az ellátást kérelmező  

(törvényes képviselő) aláírása 

 

 



Egészségi állapotra vonatkozó adatok (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 

 

 1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és 
nappali ellátás igénybevétele esetén (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell kitölteni): 

  

 1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások:   

 önellátásra képes □ részben képes □ segítséggel képes □   

 1.2. szenved-e krónikus betegségben:   

 1.3. fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és 
mértéke: 

  

 1.4. rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e:   

 1.5. gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges:  □ 

 1.6. szenvedett fertőző betegségben 6 hónapon belül:  □ 

 1.7. egyéb megjegyzések:   

 2. Átmeneti elhelyezést, ápolást-gondozást nyújtó, rehabilitációs intézmények, 
lakóotthon esetén (idősotthon esetén a 2.10. pontot nem kell kitölteni): 

  

 2.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):   

 2.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):   

 2.3. prognózis (várható állapotváltozás):   

 2.4. ápolási-gondozási igények:   

 2.5. speciális diétára szorul-e:   

 2.6. szenvedélybetegségben szenved-e:   

 2.7. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e:   

 2.8. szenved-e fogyatékosságban (típusa, mértéke):   

 2.9. gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb.), 
valamint az igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek köre: 

  

 2.10. a külön jogszabályban meghatározottak alapján az önellátás mértékének 
megállapítása: 

  

 3. Soron kívüli elhelyezése indokolt: 
  

  
 □ 

 A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései: 
  

 Dátum:  Orvos aláírása:  P. H. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Előzetes hatásvizsgálat 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró  
Nadap Község Polgármesterének 

…/2020. (XI..) önkormányzati rendelete 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról     
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése alapján 
 

 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A képviselő-testület rendelete biztosítja az önkormányzat által nyújtott személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybe vételének megismerhetőségét. A helyi 
lakosság számára jól követhetővé válnak az egyes ellátások igénylésének és folyósításának 
szabályai.  
 
Gazdasági hatása: A rendeletnek önkormányzatot érintő jelentős gazdasági hatása nincs. Kis 
mértékben emelkedik az önkormányzat által viselt, a térítési díjakban át nem hárított, 
étkeztetéshez kapcsolódó kiadások nagysága.. 
 
Költségvetési hatása: Az étkeztetés vásárlása a költségvetés kiadási oldalán jelentkezik, és 
tekintettel a megemelkedő költségekre, az étkeztetés vásárlása a 2020. évi kiadásokhoz képest 
kis mértékkel nagyobb kiadást jelent majd az önkormányzat számára. 
 
Környezeti, egészségi következményei : A rendeletnek közvetlen környezeti és 
egészségügyi hatása nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az 
adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet 
alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A képviselő-testület rendeletalkotási kötelezettségét az Szt. írja elő, 
elmaradása esetén a kormányhivatal a Magyarország hely önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény alapján törvényességi felügyeleti eljárást indíthat az önkormányzat ellen 
mulasztásos törvénysértés miatt. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, 
további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Indokolás 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró  
Nadap Község Polgármesterének 

…/2020. (XI..) önkormányzati rendelete 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról     
 

Általános indokolás 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a 
felhatalmazza az önkormányzatot arra, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a helyi önkormányzat, ha a 
fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési 
önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 
 
A szociális törvény 86.§-a határozza meg azokat az ellátási formákat, melyeket kötelesek a 
települési önkormányzatok biztosítani a lakosságnak. Az étkeztetés és házi segítségnyújtás, 
családsegítés biztosítása lakosságszámtól független, kötelező feladat. A szociális 
alapszolgáltatások közül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató 
szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás biztosítása önkénként vállalt feladat lehet.  
Ezeket a szociális szolgáltatásokat a helyi önkormányzat, illetve a társulás más helyi 
önkormányzattal vagy társulással kötött megállapodás útján is biztosíthatja. 
Nadap Község Önkormányzata maga gondoskodik a szociálisan rászorultak részére az 
étkeztetés biztosításáról, ezért a helyi szabályozást csak erre az ellátási formára terjed ki.  

 

 
A rendelet-tervezet részletes indoklása: 

 
Az 1. §-hoz 

A rendelet-tervezet ezen szakasza tartalmazza a rendelet hatályát. 
 

A 2.-3. §-hoz 
A rendelet-tervezet ezen szakaszai rögzítik az önkormányzat által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit. 
 

A 4.-6.§-hoz 
Ezek a szakaszok az étkeztetés alapszolgáltatásra való jogosultság feltételeit tartalmazzák. 

 
A 7.-12. §-hoz 

Ezek a szakaszok a hatáskör gyakorlóját, az eljárási szabályokat, a megállapodások tartalmát, 
az ellátás megszűntetésnek eseteit rögzítik.  
 

A 13. §-hoz 
A szakasz hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. Jelen 
rendelet-tervezet elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül kell helyezni az ellátásokat 
jelenleg szabályozó önkormányzati rendeleteket. 
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