
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2014. (..) önkormányzati rendelete a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

 

 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, (2) bekezdésében, a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulásban részt vevő Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-

testületének, Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Balatonederics 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Gyulakeszi Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Hegyesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének, Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kékkút 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Köveskál Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Lesencefalu Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Lesencetomaj Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Monostorapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nemesgulács Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Nemesvita Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének, Salföld Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének, Sáska Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Szentbékkálla 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Taliándörögd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Uzsa Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének, Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-

testületének, Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a 

következőket rendeli el:  

 

1. § A rendelet célja, hogy meghatározza a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-

felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata (a továbbiakban: Szolgálat) által biztosított 

szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, a szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokra való jogosultság feltételeit, az ellátások mértékét, az igénybevételük módját. 

2. § (1) A rendelet személyi hatálya a Szolgálat működési területén a természetes személyekre, jogi 

személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 

(2) A rendelet területi hatálya a Szolgálat működési területére terjed ki.  

(3) A Szolgálat működési területét az 1. melléklet tartalmazza.  

3. § A Tapolca  Környéki Önkormányzati Társulás a Szolgálat útján az alábbi személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokat (a továbbiakban: ellátások) biztosítja: 

 a) Szociális alapszolgáltatások. 

  aa) étkeztetés; 

ab) házi segítségnyújtás; 

ac) családsegítés; 

ad) támogató szolgáltatás. 

b) Gyermekjóléti alapellátás: 

ba) gyermekjóléti szolgáltatás. 

 

 



 

 

4. § (1) Az ellátások iránti kérelem benyújtható a Szolgálat székhelyén, átadható a településen 

működő házi gondozónak, és benyújtható a tagönkormányzatok hivatali helyiségeiben.  

(2) Az ellátás igénybevételére irányuló szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell 

felvenni. Az írásban előterjesztett kérelemnél az e célra készített nyomtatvány is használható. 

5. § Ha a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn az ellátás bizonyítási eljárás 

nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható. Ilyen esetben a Szolgálat Vezetője a 

megállapítást követő 15 napon belül helyszíni ellenőrzéssel vizsgálja meg a nyilatkozat 

valódiságát. 

6. § Az étkeztetést a Tapolca  Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által kijelölt 

közétkeztető főzőhelyéről történő beszerzéssel kell biztosítani. 

7. § (1) Az étkeztetésre való jogosultág megállapítása szempontjából szociálisan rászorultnak kell 

tekinteni: 

a) korára tekintettel azt a kérelmezőt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte; 

  b) egészségi állapotára tekintettel azt a kérelmezőt, aki egészségi állapota miatt napi 

gondozást, ápolást igényel, így különösen házi segítségnyújtásban részesül, továbbá, aki  

állapotára tekintettel rendszeres ellátásban részesül; 

c) fogyatékosságára tekintettel azt a kérelmezőt, aki a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági 

támogatásban részesül; 

d) pszichiátriai betegségére, vagy szenvedélybetegségére tekintettel azt a kérelmezőt, aki 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes és ezt 

szakorvos igazolja; 

e) a hajléktalant; 

f) azt a kérelmezőt, aki kora vagy egészségi állapota miatt az ebédet önmaga elszállítani nem 

tudja.  

(2) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti ellátott részére az ebéd házhozszállítását a közétkeztető, 

a Szolgálat vagy a tagönkormányzat biztosítja.  

8. § A házi segítségnyújtást a Szolgálat főállású gondozónők alkalmazásával és tiszteletdíjban 

részesíthető társadalmi gondozók bevonásával biztosítja. A házi gondozó a házi segítségnyújtás 

feladatait házi gondozási körzetben vagy részkörzetben végzi. 

9. § A Szolgálat a családsegítés keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 64. §-ában meghatározott egyének, családok, valamint közösségi 

csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való 

alkalmazkodáshoz nyújt segítő szolgáltatást térítésmentesen.  

10. § A támogató szolgáltatás három fő tevékenységre épül. Ezek: 

 a) személyi segítés; 

 b) személyi szállítás; 

 c) tanácsadás.  

11. § (1) A Szolgálat által nyújtott személyes gondoskodásért térítési díjat kell fizetni. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem kell térítési díjat fizetni a házi 

segítségnyújtásért, a családsegítésért, és a gyermekjóléti szolgáltatásért. 

(3) Az egyes alapszolgáltatások önköltség és intézményi térítési díj megállapítását a rendelet 

2. melléklete tartalmazza. 

(4) Mentes a térítési díj fizetése alól az az egyedülálló személy, aki semmiféle jövedelemmel 

nem rendelkezik.  

(5) Az intézményi térítési díjból adott kedvezményeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

 

 

 

 



12. § (1) Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a) a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 6/2011. (IV. 1.);  

b) a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 6/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 4/2012. (III. 

31.); 

c) a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2012. (III. 31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 8/2012. (VI. 

27.)    

önkormányzati rendelete.  

  

 

 

 

 

  

                  Vella Ferenc Zsolt                                     dr. Szabó Tímea  

           polgármester                                       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. melléklet a …/2014. (...) önkormányzati rendelethez 

 

 

Működési terület meghatározása 

 

1. Szociális étkeztetés: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonhenye, 

Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, 

Köveskál, Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, 

Taliándörögd, Vigántpetend, Zalahaláp 

 

2. Házi segítségnyújtás: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonhenye, 

Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, 

Köveskál, Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, 

Taliándörögd, Vigántpetend, Zalahaláp 

 

3. Családsegítés: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonhenye, 

Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, Kővágóörs, 

Köveskál, Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Révfülöp, Salföld, Sáska, Szentbékkálla, 

Taliándörögd, Vigántpetend, Zalahaláp 

 

4. Gyermekjóléti szolgálat: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, 

Balatonhenye, Balatonrendes, Gyulakeszi, Hegyesd, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti, 

Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Monostorapáti, Nemesgulács, Révfülöp, Salföld, Sáska, 

Szentbékkálla, Taliándörögd, Vigántpetend, Zalahaláp 

 

5. Támogató szolgáltatás: Balatonederics, Hegyesd, Hegymagas, Káptalantóti, Lesencefalu, 

Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Nyirád, Sáska, Szigliget, Uzsa, Vigántpetend, Zalahaláp. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„ 2.  melléklet a …………….. önkormányzati rendelethez
1
 

 

Az egyes alapszolgáltatások önköltsége és intézményi térítési díja megállapítása 

 

 A B C D 

1.  szociális 

étkeztetés 

házi 

segítségnyújtás 

támogató 

szolgálat 

2.  önköltség 835 Ft 52. 589. 820 Ft 9. 473. 800 Ft 

3. támogatás 245 Ft 43. 005.  000 Ft 8 525 500 Ft 

4.  intézményi térítési 

díj 

590 Ft / ellátási 

nap kiszállítás 

nélkül; 

 

0 Ft / gondozási óra 
a befogadott éves 

feladategységre 

számított 

intézményi 

térítési díj: 300 Ft 

 

Az intézményi térítési díj a 27 % áfa-t tartalmazza.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



„ 3.  melléklet a ………………. önkormányzati rendelethez
2
 

 

Az intézményi térítési díjból adott kedvezmények 

 

1. Szociális étkeztetés 

 

  A B 

1. INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI 

DÍJ 

DIFFERENCIÁLTSÁGA 

SZERINT 

JÖVEDELEM KEDVEZMÉNY AZ 

INTÉZMÉNYI 

TÉRÍTÉSI DÍJBÓL 

2. Kiszállítás nélkül nincs 100  % 

3. Kiszállítás nélkül a nyugdíjminimum 200 

%-áig 

20 % 

4. Kiszállítás nélkül a nyugdíjminimum 200 

%-át meghaladja 

0 %  

 

 

 

2. Támogató szolgálat (személyi szállítás) 

 

 A B 

1.  JÖVEDELEM KEDVEZMÉNY AZ 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI 

DÍJBÓL 

2.  nyugdíjminimum 100 %-áig 100  % 

3. a nyugdíjminimum 100 %-át 

meghaladja 

80 % 

 

 

   

 

                                                 
 


