
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról,
valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.) önkormányzati rendelete 

módosításáról1

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló  1993.  évi  III.  törvény  26.  §-ában,  37/A.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában,  38.  §  (9) 
bekezdésében,  50.  §  (3)  bekezdésében,  55/C.  §  (4)  bekezdésében,  valamint  92.§  (2) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott  feladatkörében eljárva,  a 8. § tekintetében a 
Szociális  Alapellátó  Intézmény  Intézményfenntartó  Társulásban  résztvevő  helyi 
önkormányzatok hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1.  §   A  szociális  ellátások  és  az  egyes  szociális  szolgáltatásokról,  valamint  azok  térítési 
díjairól szóló 9/2009.(III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  5. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.  §  (1)  Rendszeres  szociális  segélyre  jogosult  az  aki,  aki  a  megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásaira nem jogosult, de foglalkozás-egészségügyi 
szakvizsgával rendelkező orvos igazolása szerint egészségromlása vagy mentális 
állapota miatt munkavégzésre korlátozottan alkalmas.”

2.§ A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a 
kérelem  benyújtója,  illetve  az  ellátás  jogosultja  a  lakókörnyezet  rendezettségének 
biztosítása körében köteles gondoskodni:
a) az általa életvitelszerűen lakott épület udvarának és kertjének tisztán tartásáról, 

gyommentesítéséről, a települési szilárd és folyékony hulladék jogszabályoknak 
megfelelő kezeléséről,

b) az  általa  életvitelszerűen  használt  lakás,  lakóház  közegészségügyi 
jogszabályokkal összhangban történő tisztán tartásáról,

c) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv, 
vagy ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán 
tartásáról, ingatlan előtti járdaszakasz hó- és jégmentesítéséről,

d) az ingatlana előtt levő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán 
tartásáról.”

3.§ A Rendelet 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 5/A. § Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem 
benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása 
körében köteles gondoskodni:

1 A rendelet megalkotásának napja: 2012. március 28.



a) az általa életvitelszerűen lakott épület udvarának és kertjének tisztán tartásáról, 
gyommentesítéséről, a települési szilárd és folyékony hulladék jogszabályoknak 
megfelelő kezeléséről,

b) az  általa  életvitelszerűen  használt  lakás,  lakóház  közegészségügyi 
jogszabályokkal összhangban történő tisztán tartásáról,

c) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv, 
vagy ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán 
tartásáról, ingatlan előtti járdaszakasz hó- és jégmentesítéséről,

d) az ingatlana előtt levő járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán 
tartásáról.”

4. § (1) A Rendelet 7. § -a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7.  §  (1)  A  települési  önkormányzat  adósságkezelési  szolgáltatásban  részesíti  a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 55. 
§-ában foglalt feltételek fennállta esetén:

a) azt  a  családot  vagy személyt,  akinek családjában az  egy főre  jutó  havi 
jövedelem  nem haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb 
összegének 230 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át, és 

b) aki a következő, elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem 
haladó lakásban lakik és vagyonnal sem a kérelmező, sem családja nem 
rendelkezik:

A
Háztartás nagysága (fő)

B
Elismert lakásméret (max. m2) 
komfortfokozattól függetlenül

családi ház:  tömblakás:
a. 1-3 100  60 
b. 4-6 150  80

c. 7-10 220            110

(2) Az adósságkezelési szolgáltatás az alábbi adósságtípusokra terjed ki:
a) Vezetékes gázdíj tartozás
b) Áramdíjtartozás
c) Távhőszolgáltatás díjtartozás
d) Víz-, és csatornahasználati díjtartozás
e) Lakbérhátralék
f) Közösköltség-hátralék

(3) Az adósságkezelési szolgáltatás körébe tartozó adósságok összegének felső 
határa 300.000 Ft.”

5. § A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (2) Közgyógyellátásra méltányosságból az a személy jogosult, akinek 



a) a  családjában  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  nem  haladja  meg  az  öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 235 %-át, egyedül élő személynél a 300 
%-át és

b) a  havi  rendszeres  gyógyító  ellátás  költsége  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori 
legkisebb összegének 20%-át eléri vagy meghaladja.”

6. § A Rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A.  §  (1) Az önkormányzat  közlekedési  támogatást  nyújt  a  településen  állandó 
lakóhellyel  rendelkező,  felsőoktatásban  nappali  tagozatos  hallgatók  részére.  A 
közlekedési  támogatás  ügyében  első  fokon  a  mindenkori  szociális  ügyekkel 
foglalkozó bizottság jár el.

(2)  Támogatásban  az  a  hallgatói  jogviszonyban  álló  személy  részesíthető,  akinek 
családjában az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(3) A támogatás havi összege 480.-Ft.

7. § A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (2) A kötelezett szociális helyzetére tekintettel,  a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozó  ellátás  megtérítése  méltányosságból  elengedhető,  csökkenthető,  illetve 
részletekben is visszafizethető.”

8. § A Rendelet 16/B. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/B. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak a következők:

a) Étkeztetés
Egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj 490 Ft/nap
Ételkiszállítás esetenként 200 Ft/nap

b) Házi segítségnyújtás
Egy ellátási órára jutó intézményi térítési díj 600 Ft/óra

c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

d) Támogató szolgáltatás
A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

e) Nappali ellátás
A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

f)   Fogyatékosok nappali ellátásában az étkezési térítési díj               610 Ft/nap

(2) Az étkeztetési szolgáltatásért fizetendő térítési díjat előre, minden hónap 10. napjáig, 
a nappali ellátásért és a házi gondozásért fizetendő díjat utólag kell az ellátottnak 
megfizetni.

(3) A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona intézményi  térítési díja az általános szintű 
ápolást igénylő gondozottakra vonatkozóan napi 2.500 Ft, havi 75.000 Ft.



(4) A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona  intézményi térítési díja demens ellátottakra 
vonatkozóan napi 2.500 Ft, havi 75.000 Ft.

9. § Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba és 2012. április 2-án hatályát veszti.

Michl József  Dr. Kórósi  Emőke
polgármester jegyző


