
KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2022.(…….) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjakról 

 

Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) 

pontjában és (2) bekezdésében, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés d) pontjában, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

29. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 147. § (1) bekezdésében, a 148. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. A rendelet célja, hatálya és az ellátási terület 

1. § (1) A rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a végrehajtásukra kiadott 

jogszabályok alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások 

formáit, azok igénybevételének módját, az ellátás megszűnésének eseteit, az ellátásokért 

fizetendő térítési díjakat, a fenntartó feladatát és jogkörét a helyi sajátosságok 

figyelembevételével szabályozza. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Kenderes közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő, a Szoctv. 3. § (1)-(2) 

bekezdéseiben, a (3) bekezdésének a) pontjában, valamint a 6-7. §-aiban megjelölt 

személyekre, továbbá a Gyvt. 4. §-ában foglalt személyekre. 

(3) A Kenderesi Gondozási Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (5331 Kenderes, 

Szent István út 58., a továbbiakban: Szolgálat) ellátási területe Kenderes közigazgatási 

területére terjed ki. 

II. A személyes gondoskodás formái 

2. § (1) Kenderes Városi Önkormányzat a Szoctv. és a Gyvt. alapján a (2)-(3) bekezdésekben 

meghatározott személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat és gyermekjóléti 

alapellátásokat biztosítja a Szolgálat útján.  

(2) A Szolgálat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja a szociálisan rászorulók 

részére: 

a) étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) nappali ellátás idősek klubja keretében, 
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d) családsegítés. 

(3) A Szolgálat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) gyermekek napközbeni ellátása mini bölcsőde keretében. 

III. Étkeztetés 

3. § (1) Az étkezést az alábbi szociálisan rászorult személyek vehetik igénybe: 

a) 65. életévét betöltött személy, 

b) az a 65. életévét be nem töltött személy, 

ba) akinek össz-szervezeti egészségkárosodása 40 %-os vagy azt meghaladó mértékű, 

bb) aki fogyatékos, 

bc) pszichiátriai beteg, 

bd) szenvedélybeteg, vagy 

be) hajléktalan.  

(2) Az étkeztetés történhet: 

a) helyben fogyasztással, 

b) házhoz szállítással, 

c) jogosult általi elvitellel. 

(3) Az étkeztetés helyben fogyasztással kizárólag azon személyek számára biztosított, akik az 

idősek klubja szolgáltatást igénybe veszik. 

(4) Az étkeztetést a Szolgálat munkanapokon biztosítja. 

IV. Házi segítségnyújtás 

4. § (1) Házi segítségnyújtás gondozási szükséglet fennállása esetén nyújtható. 

(2) Házi segítségnyújtás igénylése esetén az intézményvezető kezdeményezi a gondozási 

szükséglet vizsgálatát. 

(3) Az ellátást a szakértő által a gondozási szükséglet fennállásáról és annak mértékéről 

kiadott szakvéleményében meghatározott időtartamban, de legfeljebb napi 2 órában kell 

nyújtani. 

V. Nappali ellátás idősek klubja keretében 

5. § (1)  Idősek klubja keretében a nappali ellátás a saját otthonukban élő, idős koruk miatt 

szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyeknek 

biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, szociális étkeztetés keretében napi egyszeri 



meleg étkezés igénybevételére, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek 

kielégítésére. 

(2) A nappali ellátás hétfőtől péntekig - ünnepnapok kivételével - heti 5 napos nyitva tartással 

működik. 

VI. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 

6. § (1) A Szolgálat Kenderes közigazgatási területén a teljes lakosságra vonatkozóan 

mentális és szociális gondozást lát el, észlelő- és jelzőrendszert működtet. 

(2) A szolgáltatás igénylése és igénybevétele az intézmény szolgáltatásának helyén, a 

Szolgálat családsegítőjénél történik külön eljárás nélkül. 

VII. Gyermekek napközbeni ellátása mini bölcsőde keretében 

7. § (1) Gyermekek napközbeni ellátásának formája: mini bölcsőde. 

(2) A mini bölcsőde a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását biztosítja, ahol a 

gyermekek húszhetes koruktól nevelhetők és gondozhatók. 

(3) A mini bölcsődébe történő felvétel az indokoltság sorrendjében történik.  

VIII. Időszakos gyermekfelügyelet 

 

8. § (1) A mini bölcsőde az alapellátáson túl külön szolgáltatásként időszakos 

gyermekfelügyeletet biztosít nyitvatartási napokon 7:00 és 17:00 óra között. 

(2) Az időszakos gyermekfelügyelet a mini bölcsődében nem részesülő, 4 éven aluli, 

egészségi állapotát tekintve közösségbe vihető gyermek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását jelenti. 

(3) A szolgáltatás a szülő vagy a törvényes képviselő által igényelt alkalommal és 

időtartamban nyújtható a mini bölcsőde üres férőhelyén. 

(4) A szolgáltatás iránti igényt legalább az igénybevételt megelőző munkanap az 

intézményvezetőnél kell jelezni, aki dönt arról, hogy vállalható-e a gyermek felügyelete. 

IX. Eljárási szabályok 

9. § (1) Az ellátás iránti kérelmet az intézményvezetőnél kell előadni, illetve benyújtani. 

(2) Az ellátás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője szóbeli 

vagy írásbeli kérelmére történik. A szóbeli kérelmet az intézményvezető írásba foglalja. 

(3) A Szolgálat saját használatú nyomtatvány összeállítására jogosult. 



(4) Az ellátásra irányuló jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza 

meg. 

(5) Az ellátás igénybevétele iránti kérelemről 8 napon belül az intézményvezető dönt. 

Döntéséről a kérelmezőt írásban értesíti. 

(6) Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül soron kívül biztosítani ellátást annak a 

személynek, akinek a késedelem életét, testi épségét, továbbá testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését veszélyeztetné. 

(7) Az intézményvezetőnek az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénybe 

vevővel, illetve a törvényes képviselővel kötött megállapodása a Szoctv. 94/C. § (3) 

bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza: 

a) az adatváltozások bejelentését, személyes adatok kezelését, 

b) a megállapodás módosításának szabályait, 

c) az intézményi jogviszony megszűnésének szabályait, 

d) a felmondás szabályait, 

e) a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját. 

(8) Az intézményvezető ellátás igénybevételére vonatkozó döntése ellen a kérelmező az 

értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül jogorvoslattal élhet, melyet a jegyzőhöz kell 

benyújtani. 

(9) A jogorvoslati kérelmek vonatkozásában a képviselő-testület határozattal dönt. 

X. Intézményi és személyi térítési díj 

10. § (1) A 2. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott ellátások térítési díj ellenében 

vehetők igénybe. 

 

(2) A képviselő-testület a személyi térítési díj számításának alapját képező intézményi térítési 

díjakat e rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg. 

(3) A személyi térítési díjat a Szoctv. 115. § (2) bekezdésének, a 116. § (1) és (3) 

bekezdésének, a 117. § (1) bekezdés a)-b) pontjainak alkalmazásával az intézményvezető 

állapítja meg. 

(4) A személyi térítési díjat egy havi időtartamra a Szoctv. 114. § (2) bekezdésében 

meghatározott személyek – az időszakos gyermekfelügyelet kivételével – tárgyhó 12. napjáig 

kötelesek megfizetni a Szolgálat számára. 

(5) Időszakos gyermekfelügylet igénybevétele esetén a szolgáltatás nyújtását követő 

munkanapon kell megfizetni a térítési díjat.  

(6) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy 

elengedését kéri, az intézményvezető értesítésének kézhezvételétől számított 8 napon belül a 

jövedelmi vagy vagyoni viszonyaira hivatkozva jogorvoslati kérelemmel a képviselő-

testülethez fordulhat.  
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(7) A jogorvoslati kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani. A képviselő-testület határozattal dönt 

a fizetendő személyi térítési díj összegéről.  

(8) A személyi térítési díj összegét felül kell vizsgálni  

a) az intézményi térítési díj változása esetén,  

b) annak csökkentése, elengedése esetén legkésőbb 12 hónap elteltével. 

(9) A felülvizsgálat során új személyi térítési díj a változást követő hónap első napjától 

állapítható meg. 

(10) Az intézményvezető kezdeményezheti a jegyzőnél a térítési díjhátralék behajtását. 

(11) A meg nem fizetett térítési díjhátralék végrehajtását az önkormányzati adóhatóság 

foganatosítja. 

XI. Megszűnés 

11. § (1) Az ellátás Szoctv. 100. §-ában, valamint a Gyvt. 37/A. § (1)-(3) bekezdéseiben 

meghatározott megszűnéséről vagy megszüntetéséről az intézményvezető írásban értesíti az 

ellátottat vagy törvényes képviselőjét. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítést az ellátás megszűnése előtt legalább 8 nappal 

megelőzően kell megküldeni, mely tartalmazza 

a) a megszűnés okát, 

b) időpontját, 

c) a személyi térítési díj elszámolását, 

d) jogorvoslati lehetőséget. 

(3) Az intézményvezető önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti alapellátás megszűnésére 

vonatkozó értesítése ellen az ellátott vagy törvényes képviselője az értesítés kézhezvételét 

követő 8 napon belül jogorvoslattal élhet, melyet a jegyzőhöz kell benyújtani. 

(4) A jogorvoslati kérelmek vonatkozásában a képviselő-testület határozattal dönt. 

XII. Záró rendelkezések 

12. § (1) E rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

szóló 16/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelete. 

 

Kenderes, 2022. ………………………… 

 

 

 

Bogdán Péter Szabolcs 

polgármester 

dr. Záhonyi Ferenc 

jegyző 
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