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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 8a. pontjában, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) 

bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, és 115. § (3) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(III.26.) Önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2.§. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„c) családsegítést a Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: 

Központ) intézménye útján biztosítja, és” 

 

2. § A Rendelet 7.§ (5) bekezdésében a „Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész 

helyébe a „Központ” szöveg lép. 

 

3.  § A Rendelet 16.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ (3)  A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj az ebéd kiszállítása, vagy saját elvitel 

esetén az intézményi térítési díj 

a) 0 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 0 és 200%-a közé 

esik; 

b) 45 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 201és 250%-a közé 

esik; 

c) 60 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 251 és 300%-a közé 

esik; 

d) 80 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 301 és 350%-a 

közé esik; 

e) 90 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 351 és 401%-a közé 

esik; 

f) 100 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 401 %-át 

meghaladja.” 

 

4.  § A Rendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„17. § (1) A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg a tervezett ellátotti 

létszámra jutó szolgáltatási önköltségnek az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét. 

 (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosított szolgáltatásért fizetendő személyi térítési 

díj az óradíjnak és az adott hónapban a gondozásra fordított időnek a szorzata, mely összeg 

nem haladhatja meg az Sztv. 116.§-ában előírtakat. 

(3) A házi segítségnyújtás keretében biztosított szociális segítés esetén a fizetendő térítési 

díj a házi segítségnyújtásra megállapított intézményi térítési díj 20%-a. 

(4) A házi segítségnyújtás keretében biztosított személyi gondozás esetén a fizetendő 

térítési díj a házi segítségnyújtásra megállapított intézményi térítési díj 80%-a. 

    (5) Házi segítségnyújtás keretében biztosított szociális segítés és személyi gondozás esetén 

fizetendő térítési díj az intézményi térítési díj 



a) 0 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 0 és 200%-a 

közé esik; 

b) 30 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 201 és 250%-a 

közé esik; 

c) 50 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 251 és 300%-a 

közé esik; 

d) 60 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 301 és 350%-a 

közé esik; 

e) 80 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 351 és 400%-a 

közé esik; 

 f) 100 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 401 %-át    

meghaladja.” 

 

5. § A Rendelet 20.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„20. § (1) A személyi térítési díj elengedhető, ha az ellátását igénylő személy 

szigetszentmiklósi lakcímmel rendelkezik, és a kötelezett rendszeres havi jövedelme az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem éri el, vagy a szociális, 

vagyoni, vagy lakhatási körülményeire tekintettel a díjat megfizetni nem képes.  

   (2) Étkeztetés esetén a személyi térítési díj csökkenthető, ha az ellátást igénybevevő 

szigetszentmiklósi lakcímmel rendelkezik és rendszeres havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a)  két és félszeresét, a csökkentés olyan mértékű lehet, hogy a csökkentett térítési díj 

eléri az intézményi térítési díj 45 %-át, vagy 

b)  háromszorosát, a csökkentés olyan mértékű lehet, hogy a csökkentett térítési díj eléri 

az intézményi térítési díj 60 %-át, vagy 

c)  három és félszeresét, a csökkentés olyan mértékű lehet, hogy a csökkentett térítési díj 

eléri az intézményi térítési díj 80 %-át, vagy 

d)  négyszeresét, a csökkentés olyan mértékű lehet, hogy a csökkentett térítési díj eléri az 

intézményi térítési díj 90 %-át. 

    (3) Házi segítségnyújtás esetén a személyi térítési díj csökkenthető, ha az ellátást 

igénybevevő szigetszentmiklósi lakcímmel rendelkezik és rendszeres havi jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a)  két és félszeresét, a csökkentés olyan mértékű lehet, hogy a csökkentett térítési díj 

eléri az intézményi térítési díj 30 %-át, vagy 

b)  háromszorosát, a csökkentés olyan mértékű lehet, hogy a csökkentett térítési díj eléri 

az intézményi térítési díj 50 %-át, vagy 

c)  három és félszeresét, a csökkentés olyan mértékű lehet, hogy a csökkentett térítési díj 

eléri az intézményi térítési díj 60 %-át, vagy 

d)  négyszeresét, a csökkentés olyan mértékű lehet, hogy a csökkentett térítési díj eléri az 

intézményi térítési díj 80 %-át. 

   (4) Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén annak a személyi térítési díj fizetésére 

kötelezettnek, akinek a rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 400 %-át meghaladja, az intézményi térítési díj összegével megegyező díjat kell 

megfizetni. 

   (5) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nem haladhatja meg a 

tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség napi összegét. A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás személyi térítési díja a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi 

jövedelemének a 2%-a. 



(6) Az intézményi térítési díjakat a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.” 

 

6. § A Rendelet 21.§ (2) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:  

[Kerekasztal szakmai testületi fórum, melynek feladata] 

„c) a Szolgáltatástervezési Koncepció és módosításának véleményezése; 

d) a Helyi Esélyegyenlőségi Program és felülvizsgálati anyagának megvitatása és 

véleményezése.” 

 

7. § (1) A Rendelet 21.§ (5) bekezdés b) pontjában a „Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat” szövegrész helyébe a „Központ” szöveg lép. 

(2)  A Rendelet 21.§ (5) bekezdése a következő f) és g) és h) ponttal egészül ki: 

[A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai] 

„f) Barbara Fogyatékkal Élőkért Közhasznú Egyesület vezetője 

g)  Szigetszentmiklósi Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Cigány Szervezet 

h) Kerekasztal Elnöke és Alelnöke.” 

 

8. §  A Rendelet 21.§ (6) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:  

[Állandó meghívottak] 

„l) Vackor Integrált Bölcsőde vezetője” 

 

9.  §  Hatályát veszti a Rendelet 21.§ (7) - (12) bekezdése.  

 

10. § A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  

 

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 
Szabó József 

polgármester 

 

ZÁRADÉK 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2016. március 30. napján 

megtartott ülésén alkotta, 2016. március 31. napján kihirdetésre került. 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

  



 

1. melléklet a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez 

 

„1. melléklet a 7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelethez: 

Vadgesztenye Szociális Intézmény szolgáltatásainak 2016. évi intézményi térítési díja: 

 

 A B C 

 

1 
Szolgáltatás 

2016. évi tervezett 

önköltség 

2016. évi tervezett intézményi 

térítési díj 

 

2 
 Étkeztetés: elviszi 840 Ft/ellátási nap 

760 Ft/ ellátási nap 

 

 

3 

 Étkeztetés: helyben 

fogyasztja el 
840 Ft/ ellátási nap 760 Ft/ ellátási nap 

 

4 
 Étkeztetés: kiszállítással 840 Ft/ ellátási nap 840 Ft/ ellátási nap 

 

5 

 Házi segítségnyújtás személyi 

gondozás:  
  1597 Ft/gondozási óra 820 Ft/ gondozási óra 

 

6 

 Házi segítségnyújtás szociális 

segítés:  
  1597 Ft/gondozási óra 205 Ft/ gondozási óra 

 

7 

 Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
660 Ft/ellátási nap 

660 Ft/ ellátási nap 

19800 Ft / hónap 

 

8 

 Idősek Klubja: nappali 

ellátás 
4275 Ft/ ellátási nap 3840 Ft/ ellátási nap 

 

9 

 Idősek Klubja: nappali 

ellátás+ reggeli, uzsonna 
4790 Ft/ellátási nap 4355 Ft/ ellátási nap 

 

10 
 Időskorúak Gondozóháza  9565 Ft/ ellátási nap 

4015 Ft/ ellátási nap 

120 450 Ft/ hónap 

 


