
 
 
 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. (XII.22.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
 
Az R. 4. § módosítása: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bek. 
határozza meg az alap és szakosított ellátást. 
Alapellátás körébe tartozik a nappali ellátás azon belül az idősek klubja, hajléktalanok nappali 
ellátása. Szakosított ellátás az időskorúak gondozóháza. 
 
Az R. 10 §-ának (8) bek. módosítása: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 59/A § (1) bekezdés értelmében 
vizsgálni kell a szociális rászorultságot. A 65 § (4) bekezdése meghatározza a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából a szociális rászorultságot.  
65. §(4) bek.  
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan 
rászorult 
a) az egyedül élő 65 év feletti személy, 
b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 
c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy 
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás 
folyamatos biztosítását. 
Az 1993. évi III. tv. 116. § (2.) bek. 
Az 59/A (1) bek. szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a 
térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. Ez ebben az esetben 5.000 
Ft/hó/készülék. 
 
Az R. 11. §-nak módosítása: 
(1) bek. b ponttal egészül ki a 1993. évi III tv. 65/F § (1) bek. a) pontja alapján. 
A (2) bekezdés a-d felsorolás törlésre került, mert az Önkormányzat ellátási szerződés 
keretében biztosítja a hajléktalanok nappali ellátását. 
 
Az R. 12. § (1) bek. módosítása: 
Az (1) bek. szövegének pontosítása történt meg. 
 
Törlésre került a III. fejezet Szakosított ellátás, idősek klubja. Az 1993. évi III. tv. értelmében 
a nappali ellátás azon belül az idősek klubja alapellátás. 
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Az R. 14. § (2) bek. módosítása: 
Pontosításra került, hogy minden esetben az intézményi egység vezetőjéhez kell benyújtani a 
személyes gondoskodás iránti kérelmet. 
 
Az R. 15.§ (3) bek. módosítása: 
„A személyes gondoskodás iránti kérelemhez – a családsegítést és a hajléktalan személyek 
nappali ellátását kivéve – mellékelni kell” Törlésre került a „nappali ellátást kivéve” 
 
Az R. 16. § (2) bek. módosítása: 
A C) pont kiegészítésre került „az időskorúak gondozóházában kivételével” Az Őszi Fény 
Integrált Gondozási Központ Időskorúak gondozóházának működési engedélyében az ellátási 
terület Magyarország közigazgatási területére kiterjedő. 
 
Az R. 21. § módosítása: 
„Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a szolgáltatást nyújtó intézmény 
vezetőjének valamely döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc 
napon belül panasszal fordulhat – a Szociális és Egészségügyi Intézmény Igazgatója útján 
– az Önkormányzathoz”  
Az intézmény vezetője helyett a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője szövegrész került 
beemelésre. A SZEI Igazgatója útján rész eddig nem szerepelt a rendeletben. 
 
Melléklet III. alpontja  
Kiegészítés: „az önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött települések részére” 
 
Melléklet IV. alpontja: 
Táblázatban is feltüntetésre került a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  


