Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8a. pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A személyes gondoskodás formái
1.§ (1) Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a településen élő szociálisan rászorultak
részére a (2) bekezdés szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosít az Ercsi
Szociális Szolgálat intézményében és közreműködésével.
(2) A személyes gondoskodás formái:
a) Alapellátások:
aa) Étkeztetés;
ab) Házi segítségnyújtás;
ac) Családsegítés.
b) Szakosított ellátások:
ba) Idősek Klubja;
bb) Idősek Otthona.
Étkeztetés
2.§ (1) Étkeztetésre jogosult az, aki a szociális helyzete, kora, egészségi állapota, illetve
jövedelemi helyzete miatt rászoruló személy, aki önmaga vagy eltartottja részére átmeneti
vagy tartós jelleggel a napi egyszeri meleg étkezésről gondoskodni nem tud.
(2) Az étkeztetésre szociálisan rászoruló az, aki:
a) életkora miatt saját ellátásáról gondoskodni képtelen;
b) ellátásáról – sem önmaga, sem közeli hozzátartozója vagy a vele közös háztarásban élő
családtagja – önhibáján kívül gondoskodni nem tud;
c) hajléktalan;
d) a 62. életévét betöltötte;
e) tartós betegségben szenved;
f) mozgásában korlátozott;
g) fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud;
h) szenvedélybeteg;
i) a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150%-át nem haladja meg;
j) egyedülálló és a jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem
haladja meg.
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3.§ (1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértékét e rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen
fogyasztják-e el vagy az igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a lakáson
történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza.
(3) Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a
kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre megállapított díjtétellel lehet
megállapítani.
Házi segítségnyújtás
4.§ (1) A házi segítségnyújtás formái:
a) ebéd házhozszállítása;
b) a szükségletek szerinti egyéni gondozás;
c) a lakás tisztántartása, fűtése.
(2) Nem részesíthető házi segítségnyújtásban az, akinek gondozására más személy köteles és
képes, aki fertőző beteg, illetve veszélyeztető állapotú elmebeteg.
5.§ A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjak összegét e rendelet 2.
melléklete tartalmazza.
6.§ A házi segítségnyújtást a gondozók gondozási körzetek szerint végzik. A gondozási
körzeteket e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
Családsegítés
7.§ (1) A családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok,
illetve személyek nem hatósági, szociális és mentálhigiénés ellátása. A szolgáltatás
térítésmentes.
(2) A szolgáltatás az Ercsi Szociális Szolgálat keretein belül működő Családsegítő
Szolgálatnál vehető igénybe.
Idősek klubja
8.§ (1) Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes időskorúak és – egészségi állapotukra tekintettel – 18. életévüket betöltött
személyek napközbeni ellátására szolgál.
(2) Az ellátás kiterjed a napközbeni tartózkodásra, étkeztetésre, társas kapcsolatok ápolására,
valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
9.§ (1) Az idősek klubjában az étkezésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjak mértékét e
rendelet 4. melléklete tartalmazza.
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(2) Nem vehető fel az idősek klubjába az, aki mozgáskorlátozottsága vagy egyéb betegsége
miatt sem egyedül, sem segítséggel nem képes a klubba elmenni, aki fertőző beteg, illetve az,
aki a közösségi életre bármely okból alkalmatlan.
Idősek otthona
10.§ Az idősek otthonában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 68.§ (1), (3), (5) bekezdésében meghatározott személy
helyezhető el.
11.§ (1) Az otthonban az ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjak mértékét e rendelet
5. melléklete tartalmazza.
(2) A személyi térítési díj mértéke az ellátásra jogosult nyugdíjának a 80%-át nem haladhatja
meg.
(3) Ha az intézményi elhelyezés szünetel – szünetelésen más egészségügyi intézményben
történő, tíz napon túli gyógykezelés ideje értendő – a szünetelés idejére a napi gondozási díj
20%-át kell fizetni.
12.§ Az ellátásokról a kérelmek beérkezésének sorrendjében kell gondoskodni. Soron kívüli
elhelyezésre a jogszabályban meghatározott esetekben és módon van lehetőség.
Szociálpolitikai kerekasztal
13.§ (1) A Képviselő-testület az Szt. 58/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
szociálpolitikai kerekasztalt (a továbbiakban: kerekasztal) hoz létre.
(2) A kerekasztal feladata különösen, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje a
szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulását, végrehajtását.
(3) A kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart.
(4) A kerekasztal tagjai:
a) a polgármester;
b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal részéről a jegyző által megbízott személy;
c) az Ercsi Szociális Szolgálat vezetője;
d) a Gyermekjóléti Szolgálat vezető családgondozója;
e) az Ercsi Egészségügyi Központ részéről az intézményvezető által megbízott személy;
f) a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság elnöke.
Eljárási rendelkezések
14.§ (1) Az Ercsi Szociális Szolgálat külön eljárás nélkül valamennyi szolgáltatást nyújthatja,
ha a kért szolgáltatás hiánya az igénylő életét vagy testi épségét veszélyezteti. Ilyen esetben az
ellátás biztosítása legfeljebb a súlyos veszélyhelyzetet kiváltó ok fennállásáig, de legfeljebb
három munkanapig tarthat.
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(2) Külön eljárás keretében biztosítható az ellátás, ha:
a) az igénybevevő önmaga ellátására képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki az ellátásáról
gondoskodna;
b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása
indokolt;
c) az igénybe vevő szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás
következik be, ami a külön eljárást indokolja.
15.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az
ellátás az igénylő – cselekvőképtelenség esetén törvényes képviselője – kérelmére történik.
(2) Az ellátás iránti kérelmet az Ercsi Szociális Szolgálat vezetőjéhez (a továbbiakban:
intézményvezető) kell benyújtani.
(3) Azon ellátások esetében, ahol jogszabály előírja az igénybevétel írásbeli formáját, a
kérelmet személyesen vagy postai úton kell benyújtani az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon.
(4) Az intézményvezető az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelmet a jogszabályban
meghatározottak szerint nyilvántartásba veszi, dönt az ellátás megállapításáról és megteszi a
jogszabályban előírt egyéb intézkedéseket.
(5) Az intézményi ellátás igénybevételéről az intézményvezető és az ellátást igénylő, illetve
törvényes képviselője külön megállapodást köt.
(6) Az intézményi ellátás igénybevételéről szóló – az intézményvezető és az ellátást igénybe
vevő között kötendő – megállapodás mellékletként tartalmazza a házirendet.
(7) Az intézményvezető döntése ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a
kérelmező a fenntartóhoz fordulhat. A Képviselő-testület ilyen esetben határozattal dönt az
ellátásról.
(8) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást az intézményvezető megszűnteti, ha:
a) a térítési díj fizetésére kötelezett személy a térítési díjat, díjhátralékot a szolgáltatás
igénybevétele ellenére két egymást követő hónapig nem fizeti meg;
b) az ellátásban részesülő személy az ellátást megszakítás nélkül legalább egy hétig indok és
bejelentés nélkül nem veszi igénybe;
c) az ellátásra való jogosultság feltételei már nem állnak fenn.
(9) Az intézményvezető az ellátás megszűntetésének feltételeiről az ellátás igénybevételének
kezdetekor tájékoztatja a jogosultat.
16.§ (1) A térítési díj fizetésére kötelezett személy kérelmére a személyi térítési díj
csökkenthető vagy elengedhető. A kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani, aki azt – javaslatával együtt – öt napon belül továbbítja a fenntartó felé.
(2) Kérelmet a térítési díj csökkentése iránt az az ellátott nyújthat be, akinek a rendszeres havi
nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja
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meg, a térítési díj elengedése iránt pedig az, aki emellett cselekvőképességet kizáró
gondnokság alatt áll vagy súlyosan fogyatékos.
(3) A személyi térítési díj csökkentésének mértéke:
a) ha a kérelmező havi rendszeres nettó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
100%-át nem haladja meg, a térítési díj 20%-a;
b) ha a kérelmező havi rendszeres nettó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
100%-át eléri, de a 150%-át nem haladja meg, a térítési díj 10%-a.
17.§ A Képviselő-testület a 16.§ szerinti hatáskörének gyakorlását átruházza a polgármesterre.
Záró rendelkezések
18.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város
Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások, illetve
intézmények igénybevételéről szóló 22/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelete.

Győri Máté
polgármester

Dr. Feik Csaba
jegyző

Záradék: Ez a rendelet 2015. május 27. napján kihirdetésre került.
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„1. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez”

Étkeztetés térítési díjai
A szociális étkeztetés önköltsége
1.
A szociális étkeztetés intézményi térítési díja
2.
A szociális étkeztetés önköltsége kiszállítással
3.
A szociális étkeztetés intézményi térítési díja
4.
kiszállítással

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.

A
Az ellátást igénylő jövedelme az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %ában
0-50 %-ig
51 %-től 150 %-ig
151 %-től 250 %-ig
251 %-től 350 %-ig
351 %-től

528.-Ft/nap/fő
505.-Ft/nap/fő
675.-Ft/nap
580.-Ft/nap

B
A mindenkori térítési díj az
önkormányzat intézményeiben
az étkeztetési térítési díj %ában
0
50
70
90
100
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„2. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez”
Házi segítségnyújtás térítési díjai
A házi segítségnyújtás önköltségi díja
1.
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
2.

A
SorA gondozott jövedelme az öregségi nyugdíj
szám
mindenkori legkisebb összegének %-ában
1.
0-50 %-ig
2.
51 %-től 150 %-ig
3.
151 %-től 250 %-ig
4.
251 %-től 350 %-ig
5.
351 %-től

2.479.-Ft/óra
545.-Ft/óra

B
Fizetendő térítési díj %-ban
0
50
70
90
100
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„3. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez”
Ercsi Város gondozási körzetei
1. számú gondozási körzet
1.
Sinatelep
2.
Szőlőhegy
2. számú gondozási körzet
1.
Cukorgyári lakótelep
2.
Rácszentpéter
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

számú gondozási körzet
Árpád u.
Bajcsy-Zs. u.
Cukorgyári ltp.
Dankó P. u.
Eötvös J. u.
Fő u.
Gozsdu E. u.
Híd u.
Jászai Mari u
Kovács sziget
Lehel u.
Angolkert u.
Munkácsy u.
Péter u.
Sinatelep
Szabadság u.
Szlatina puszta
Templom tér
Vízvári u.

4. számú gondozási körzet
1.
Attila u.
2.
Bimbó köz
3.
Csók I. u.
4.
Dombhát u.
5.
Erkel F. u.
6.
Gátőrház
7.
Halász u.
8.
Hidász u.
9.
Kossuth L. u
10.
Köztársaság tér
11.
Lejtő sor
12.
Martinovics u.
13.
Ó. u
14.
Puskin u.
15.
Sirály köz
16.
Székely B. u.
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17.
18.
19.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Szondi köz
Szőnyi I. u.
Vízmű telep
számú gondozási körzet
Akácfa u.
Bercsényi M. u.
Budai N. A. u
Déryné u.
Dózsa Gy. tér
Fűzfa u.
Honvéd u.
József A. u.
Kert u.
Kisfaludy u.
Lavotta u.
Május 1. körút
Móra F. u.
Panoráma u.
Rózsa u.
Temető u.
Töltés u.

6. számú gondozási körzet
1.
Belmajor
2.
Bethlen G. u.
3.
Csalogány u.
4.
Dózsa Gy. u.
5.
Esze T. u.
6.
Határ u.
7.
Ybl M. u.
8.
Kandó K. u.
9.
Kinizsi u.
10.
Klapka Gy. köz
11.
Liszt F. u.
12.
Magyar u.
13.
Nyár u.
14.
Radnóti u.
15.
Szapáry P. u.
16.
Tolsztoj u.
7. számú gondozási körzet
1.
Alkotmány u.
2.
Béke u.
3.
Deák F. u.
4.
Érdi u.
5.
Hadak u.
6.
Keleti K. u.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mázsaház u.
Nefelejcs u.
Széchenyi u.
Szent István út
Teleki B. u.
Vasútállomás
Vörösmarty u.

8. számú gondozási körzet
1.
Battai u.
2.
Búzavirág u.
3.
Eötvös tér
4.
Gépállomás u.
5.
Jókai u.
6.
Kodály Z. u.
7.
Móricz Zs. u.
8.
Petőfi S. u.
9.
Rákóczi u.
10.
Szent István tér
11.
Táncsics M. u.
12.
Toldi u.
13.
Villanytelep
9. számú gondozási körzet
1.
Ady E. u.
2.
Bartók B. u.
3.
Csokonai u.
4.
Diófa u.
5.
Egressy u.
6.
Gárdonyi G. u.
7.
Hársfa u.
8.
Kishíd u.
9.
Mártírok u.
10.
Török u.
11.
Vásártér
10. számú gondozási körzet
1.
Arany J. u.
2.
Bem u.
3.
Damjanich u.
4.
Duna sor
5.
Feszty Á. u.
6.
Harangvirág u.
7.
Kárpáthy J. u.
8.
Kispusztai út
9.
Semmelweis u.
10.
Türr I. u.
11.
Zrínyi u.
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„4. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez”
Idősek Klubja térítési díjai
A napközbeni tartózkodást igénybe vevők
1.
önköltségi díja
A napközbeni tartózkodást igénybe vevők
2.
intézményi térítési díja
A napközbeni tartózkodást és reggeli étkezést
3.
igénybe vevők önköltségi díja
A napközbeni tartózkodást és reggeli étkezést
4.
igénybe vevők intézményi térítési díja

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.

A
1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
%-ában

0-50 %-ig
51 %-től 150 %-ig
151 %-től 250 %-ig
251 %-től 350 %-ig
351 %-től

1.398.-Ft/nap
300.-Ft/nap
1.604.-Ft/nap
405.-Ft/nap

B
A mindenkori térítési díj az
önkormányzat
intézményeiben a térítési díj
%-ában
0
50
70
90
100
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„5. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez”

Idősek Otthona térítési díjai
Az Idősek Otthonának havi önköltségi díja
1.
Az Idősek Otthonának intézményi térítési díjai
2.
Havi intézményi térítési díj
2.1
Napi intézményi térítési díj
2.2

228.740.-Ft
104.250.-Ft
3.475.-Ft
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