
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete

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

módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 35. § (2) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés d) pontjában, 132. §
(4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (4)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  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) 4. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

    „(1) A megállapított támogatások kifizetése házipénztárból vagy átutalással történik.”

2. § (1) A rendelet 5. § (1) bekezdésének d) pontjában az „1997. évi LXXX. tv. 23. §-a”
szövegrész helyébe az „1997. évi LXXXI. tv. 23. §-a” szöveg lép.

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

„A  törvény  37.  §  (1)  bekezdése  alapján  rendszeres  szociális  segélyre  jogosult
személynek a törvény 37/A §-ában foglalt együttműködési kötelezettség teljesítésére
az Önkormányzat a Szociális Alapellátó Intézmény Családsegítő Szolgálatát jelöli
ki.”

3. § A rendelet az 5. §-t követően a következő 5/A. §-al egészül ki:

„5/A. § (1) A bérpótló juttatásra 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,
b. 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, 

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

4. § (1) A rendelet 6. § (4) bekezdésben a” (62/2006. (III.  27.)” szövegrész helyébe a
„63/2006. (III.27.)” szöveg lép.



A rendelet megalkotásának napja: 2011. március 30.

         (2) A rendelet 6. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

           „(7) Egyedi  fűtés esetén a fűtési támogatás - számla hiányában - az ügyfél
nyilatkozata   alapján is megállapítható.”

5. § A rendelet 9. §-ában az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg
lép.

      
     6. § (1) A rendelet 11. § (5) bekezdésében a „8. § (4) bekezdés” szövegrész helyébe 
                 „11. § (4) bekezdés” szöveg lép.

     (2) A rendelet 11. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

     „(11) Krízissegély egy naptári évben legfeljebb egy alkalommal adható, maximális
összege  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  kétszerese
lehet.”

                   (3) A rendelet 11. § (7) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

                        „ c) az a személy, akinek az általa lakott lakását elemi kár sújtotta.”
                   (4) A rendelet 11. § (7) bekezdése a c) pontot követően a következő d) ponttal egészül

                    ki:
                        „d) az a személy, aki munkahelye megszűnése, elvesztése miatt olyan 

        élethelyzetbe került, amely létfenntartását átmenetileg vagy tartósan 
        veszélyezteti.”

7. § A rendelet  13.  § (2)  bekezdésében a „25 %-át”  szövegrész helyébe „20 %-át”
szöveg  lép.

      8. § (1) A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
           „15. § (1) A személyes gondoskodás körében az önkormányzat az alábbi szociális
                            alapszolgáltatásokat biztosítja:

a. étkeztetés
b. házi segítségnyújtás,
c. családsegítés,
d. támogató szolgáltatás,
e. nappali ellátás, ezen belül

ea) idősek nappali ellátása, 
eb) fogyatékosok nappali ellátása,
ec) hajléktalanok nappali ellátása,

f. közösségi pszichiátriai ellátás,
g. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás



    (2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások közül az 
         önkormányzat az éjjeli menedékhely, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményt 
         biztosítja.”

9. § A rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„  (1)  A  15.  §-ban  foglalt  szociális  alapszolgáltatásokat  és  szakellátást  a  Szociális
Alapellátó Intézmény tevékenységi körében biztosítja az önkormányzat.

(2) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelem a 15. § (1) a) b) c) d) ea) eb) és g)
pontokban foglalt esetekben szóban és írásban is előterjeszthető, az 15. § (1) ec) és 15.
§ (2) bekezdésben foglalt esetekben a felvétel a jelentkező szóbeli kérelmére történik.”

10. § (1) A rendelet a 16/A. §-t követően a következő 16/B. § -sal egészül ki:

„16/B. § (2) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak a következők:

a. Étkeztetés
Egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj 410 Ft/nap
Ételkiszállítás esetenként 200 Ft/nap

b. Házi segítségnyújtás
Egy ellátási órára jutó intézményi térítési díj 550 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.  A családsegítést és a közösségi pszichiátriai ellátást térítésmentesen kell biztosítani.

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

11. § A rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:

a. Tata Város Önkormányzat szakbizottságának elnöke
b. Tata Város Polgármesteri Hivatal szakirodájának vezetője
c. Szociális Alapellátó Intézmény igazgatója
d. Szociális Alapellátó Intézmény igazgatóhelyettese
e. Szociális Alapellátó Intézmény Családsegítő Szolgálat szakmai vezetője
f. Szociális Alapellátó Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője



g. Csillagsziget Bölcsőde vezetője
h. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportjának vezetője
i. HELP Esőemberekért Egyesület képviselője
j. Magyar Vöröskereszt Tatai Csoportjának vezetője
k. „Szőlőtő” Éljünk Józanul Egyesület képviselője.”

12. § Hatályát veszti a rendelet 1. § (3) bekezdése, a 6. § (5) bekezdése, 10. §-a, 11. § (12)
és  (13)  bekezdése,  17.  §-a  (Intézményi  térítési  díjak),  18.  §  (1)  bekezdésében  az
„írásban” szövegrész, valamint a 18. § (4), (5) és (6) bekezdése.

13. § (1) Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba és április 2-án hatályát veszti.
         (2) Hatályát veszti az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok hiteltörlesztéseinek 
              támogatásáról” szóló 37/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet.

Michl József Dr. Horváth Tivadar
polgármester jegyző



Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról,

valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló

14/2011.(III.30.)  önkormányzati rendeletének 
indokolása

Általános indokolás

A 2010. évi CLXXI. törvény az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási,
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról 2011. január 1.
napjával  több  ponton  módosította  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.).

Ezen jogszabályi változások átvezetése történik meg a rendelet tervezetben, valamint
az a jogalkalmazási tapasztalatok alapján, valamint Tata Város Önkormányzata 2011.
évi  költségvetési  rendeletével  való  összhang  megteremtése  érdekében  további
módosításokat és pontosításokat tartalmaz.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet szövegéből  kikerül a már hatálytalan 30/1993./II.17./  Kormányrendeletre
való utalás.

A 2. §-hoz

A  rendelet  (1)  bekezdésében  pontosításra  kerül  a  hivatkozott  jogszabály  száma,
valamint a („) bekezdésben szereplő jogszabályhelyek.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat számára a törvényi felhatalmazás alapján lehetősége van arra, hogy
a  bérpótló  juttatásra  jogosult  személyek  részére  jogosultsági  feltételként  a



lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében szabályokat írjon elő, melyeket a
módosítás beépít a rendeletbe. 

A 4. §-hoz

A rendelet (1) bekezdésében pontosításra kerül a hivatkozott jogszabály száma. A (2)
bekezdés  pontosítja,  hogy  lakásfenntartási  támogatásnál  egyedi  fűtés  esetén  van
lehetőség számla hiányában az ügyfél nyilatkozatának elfogadására.

Az 5. §-hoz

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló törvény
2011.  január  1-jétől  hatályos  módosítása  alapján  a  határidők  egységesen  napban
határozandók meg, ennek átvezetése történik meg a rendeletben.

A 6. §-hoz

Az (1) bekezdésben pontosításra kerül a Rendelet más szakaszára való hivatkozás. A
(2) bekezdésben szabályozásra kerül, hogy krízissegély a korábbiaktól eltérően évente
maximum egy alkalommal adható és a minimumösszege nem, csak a maximuma kerül
meghatározásra. A (3) és (4) bekezdésben szereplő jogosultsági feltételek külön-külön
pontban  kerültek  meghatározásra,  így  vagylagos  és  nem  együttes  feltételként
szerepelnek a jogosultság vizsgálatakor.

A 7. §-hoz

A méltányossági közgyógyellátás esetében a módosítás következtében az ellátásra az
is jogosulttá válik, akinek az egészségbiztosítási szerv által leigazolt havi rendszeres
gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíjminimum 20 %-át (5.700 Ft-ot) eléri a korábbi
25 %-os (7.125 Ft-os) jogosultsági határral szemben.

A 8. §-hoz

A szociális alapszolgáltatások és szakellátások felsorolásának pontosítása történik meg
a módosítással a hatályos jogszabályokban foglalt megnevezéseknek megfelelően.

A 9. §-hoz

A kérelem benyújtásának módját szabályozza ez a szakasz olyan módos, hogy az a
magasabb szintű jogszabályban már szabályozott rendelkezéseket ne ismételje meg.

A 10. §-hoz

Módosul  az étkeztetés és házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásért fizetendő
térítési díj mértéke.



A 11. §-hoz

A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak elnevezése pontosításra kerül.

A 12. §-hoz

A  rendelet  hatályosulásáról  készített  beszámoló-készítési  kötelezettség  (1.§  (3))  a
gyakorlatban nem érvényesül, ezért töröljük a rendeletből.

Lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett költség megállapításánál
a szociális törvény szabályozza azon költségeket amiket minimálisan figyelembe kell
venni,  ezért  ezen  magasabb  jogszabály  által  szabályozott  bekezdést  (6.  §  (5))
javasoljuk a rendeletből hatályon kívül helyezni.

Méltányossági ápolási díj megállapítására költségvetési rendeletünkben nincs fedezet,
ezért ezen szakaszt (10. §) törölni szükséges.

Hatályon  kívül  helyezi  az átmeneti  segély szabályai közül  a  kamatmentes kölcsön
formájában  nyújtható  támogatást.  Eddig  a  gyakorlatban  nem  érvényesült,  nagy
adminisztrációs terheket jelent és visszatérülése kétséges (11. § (12)-(13)).

Korábbi rendeletünkben kettő 17. § volt, ennek korrigálása történik meg.

18.  §  (1)  bekezdésben  az  „írásban”  szövegrész  törlésre  kerül,  hiszen  egy korábbi
szakasz tartalmazza, hogy adott szociális alapszolgáltatás esetében a kérelmet írásban
vagy szóban kell-e benyújtani.

A 18 § (4), (5), (6) bekezdésben foglaltakat magasabb szintű jogszabály szabályozza,
ezért ezen bekezdéseket töröljük.

A 13. §-hoz

Az önkormányzati rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba, majd azt követően, miután
beépült az alaprendeletbe, 2011. április 2-án hatályát veszi. Hatályát veszi továbbá az
átmenetileg nehéz helyzetbe került családok hiteltörlesztéseinek támogatásáról” szóló
37/2009. (XI. 27.) önkormányzati rendelet.






