
 

 
 
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról 

 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
(a továbbiakban: Sztv.) rögzített, személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül 
az alapellátásokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, demens személyek ellátása) 
Biatorbágy Város Önkormányzata részben a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat fenntartásával és közreműködésével biztosítja. Az ellátások 
igénybevétele önkéntes. 

Az Sztv. 92. §-ának rendelkezései értelmében a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a 
fenntartó önkormányzat rendeletet alkot. Szintén rendeletben szabályozza a 
személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a térítési díj 
csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait. E törvényi 
kötelezettségének tett eleget Biatorbágy Város Képviselő-testülete a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendeletének (a 
továbbiakban: Rendelet) megalkotásával.  

Rendelet 4. §-a értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális ellátásokért – a családsegítést kivéve - térítési díjat kell fizetni, mely térítési 
díj mértékét a Rendelet 2. számú melléklete állapítja meg. A Rendelet a térítési díj 
csökkentését, elengedését illetően a 12. szakaszban állapít meg 
részletszabályozást, további egyedi, méltányosságból történő elbírálásra 
jelenleg sem a polgármester, sem az intézményvezető nem rendelkezik 
felhatalmazással.  

Az elmúlt időszakban azonban több olyan kérelem érkezett a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálathoz, melyek esetén (a kérelmező jövedelmi viszonyai miatt) a 
támogatás nem, vagy csak emelt összegű díj fizetése esetén volt nyújtható. Az 
intézményvezető jelzése alapján ugyanakkor a kérelmezők olyan rendkívüli 
élethelyzetben voltak, mely indokolttá tette volna kérelmük egyedi elbírálását és 
támogatását.  

Fenti problémára megoldást jelentene, ha a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások tekintetében a Rendeletben szerepelne egy, az egyedi elbírálás 
lehetőségét biztosító, kiegészítő szabályozás. Ennek alapján kizárólag a 
polgármester döntése alapján és rendkívül indokolt esetben (melynek konkrét 
eseteire a szabályozás utalna) lenne lehetőség eltekinteni a kérelmező jövedelmi 
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viszonyaitól. A kiegészítő rendelkezés szövegszerűen megegyezne a pénzbeli 
ellátások esetén - az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 7/2009. (X.30.) Ör. sz. rendelet 4. § (3)-(4) bekezdései alapján – biztosított 
méltányossági eljárással, mely rendelkezést az eljáró Polgármesteri Hivatal már évek 
alkalmazza. (A méltányossági alapon történő elbírálása évente legfeljebb 1-2 
esetben kerül sor, a polgármesteri döntéssel való visszaélésre nem volt példa.) 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megtárgyalni és a módosító rendeletet megalkotni szíveskedjék.  
 

 
Biatorbágy, 2018. május 16. 
 

                                                                                                 Tarjáni István sk. 
                                                                                                    polgármester 

 
 

        
 
 
 

Az előterjesztést összeállította: Pomaházi Krisztina osztályvezető (Igazgatási Osztály), egyeztetve 
Tóth Attila intézményvezetővel (Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat),  
Felelős: Pomaházi Krisztina osztályvezető (Igazgatási Osztály) 
 



 3 

  
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../2018. (V.31.) önkormányzati rendelete 
 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  
9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
(14) A Családsegítő Szolgálat, illetve a Hivatal a jövedelemszámítással kapcsolatos 
szabályok, valamint a vélelmezett jövedelem megállapításánál az Szt-ben foglalt 
követelményekből indul ki. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy 
méltányossági alapon történő elbírálás alapján e rendeletben meghatározott 
jövedelemhatártól rendkívül indokolt esetben eltérjen. 

 
2. § A Rendelet 3. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

(15) E rendelet alkalmazásában rendkívül indokolt eset különösen: elemi kár, tűzeset, 
haláleset, bűncselekmény bekövetkeztekor elszenvedett kár, súlyos baleset, hosszantartó, 
ismétlődő kórházi kezelés, egyedül élő, idős, önellátásra képtelen személy alapvető 
szükségleteinek, megélhetésének biztosítása, a család lakhatását biztosító ingatlan jelentős 
mértékű megrongálódása, vagy életveszélyessé válása. Ezen felül az egyes ellátási 
formáknál használatos fogalmak meghatározását az Szt. 4. §-ban rögzített értelmező 
rendelkezés képezi. 

 
3. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
 

Tarjáni István         dr. Kovács András 
 polgármester                    jegyző 


