
 

Biatorbágy Város Polgármesterének  
23/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

 
       a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló  

    9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításáról 

 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere, figyelemmel a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletre és a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésére, Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladatait és 
hatáskörét gyakorolva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
meghatározottak szerint a következőket rendelem el: 

 
1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (13) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
3. § (13) A Családsegítő Szolgálat által nyújtott ellátások tekintetében az ellátás 

megszüntetésének esetei a Szakmai program alapján:  
a) az ügyfél halála,  
b) a cselekvési terv megvalósulása vagy megállapodás esetén az abban megjelölt 

időtartam lejárta, 
c) az illetékesség megszűnése – például költözés, hatósági intézkedés miatt -,  
d) az igénybevevő írásbeli lemondása az ellátásról, ,  
e) a szüneteltetés időtartamának lejárta,  
f) ha az ellátás okafogyottá válik,  
g) térítésköteles szolgáltatás esetén a térítési díj megfizetésének elmaradása, valamint  
h) az együttműködés hiánya.  
Az ellátotti jogviszony megszűnéséről az ügyfelet írásban tájékoztatni kell. 
  
2. § A Rendelet 3. § (14) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
3. § (14) A Családsegítő Szolgálat, illetve a Hivatal a jövedelemszámítással 

kapcsolatos szabályok, valamint a vélelmezett jövedelem megállapításánál az Szt-ben, 
továbbá az SzCsM rendeletben foglalt követelményekből indul ki. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy méltányossági alapon történő elbírálás alapján – az 
intézményvezető javaslatára – a térítési díjat csökkentheti, vagy elengedheti. 

 
3. § A Rendelet 3. §-a az alábbi (16) bekezdéssel egészül ki: 
3. § (16) Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodás külön eljárás nélkül 

történő nyújtásáról váratlanul fellépő, a létfenntartást veszélyeztető, súlyos krízishelyzetben 
az intézmény vezetője jogosult intézkedni.  

 
4. § A Rendelet 3. §-a az alábbi (17) bekezdéssel egészül ki: 
3. § (17) A Családsegítő Szolgálat által nyújtott ellátások tekintetében az ellátás 

szüneteltetésének esetei a Szakmai program alapján: étkeztetés és házi segítségnyújtás 
igénybevétele esetén: a szolgáltatás 30 napig szüneteltethető, ami egyszer 30 nappal 
meghosszabbítható, az erre vonatkozó kérést írásban kell benyújtani. 

 
 
5. § A Rendelet 3. §-a az alábbi (1() bekezdéssel egészül ki: 
3. § (18) A Családsegítő Szolgálat által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénybevétele esetén – a Szakmai Program alapján – az intézményvezető és az 
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ellátást igénybe vevő a szolgáltatás iránti kérelem benyújtását követő 15 napon belül 
megállapodást köt.  

 
6. § A Rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul: 
4. § (1) Az alapszolgáltatások ellátásán belül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, 

és a családsegítést a Képviselő-testület a Családsegítő Szolgálaton belül biztosítja. A 
családsegítés szolgáltatás igénybevétele térítésmentes, a személyes gondoskodás körébe 
tartozó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A házi segítségnyújtás intézményi- és 
személyi térítési díját a Képviselő-testület e rendelet 2. számú mellékletében határozza meg. 
Az étkeztetés intézményi- és személyi térítési díjáról az élelmezési nyersanyagnormákról és 
a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet rendelkezik. 

(2) A fizetésre kötelezettek köre: az Szt. 114. § (2) bekezdésében felsorolt személyek, 
illetve a fizetési kötelezettséget vállaló más személy. 

 
7. § A Rendelet 12. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
12. § (9) Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami 

hozzájárulás különbözete. A személyi térítési díj további csökkentésének esete, hogy A 
személyi térítési díjat egyedül élő esetében úgy kell számítani, hogy az a térítési díjtáblázatban 
meghatározott sávos jövedelmi határok alapján kiszámított személyi térítési díj összegének 
80 %-a legyen. 

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

Biatorbágy, 2020. december. 18. 
 
 
 
 
 

Tarjáni István         dr. Hajdu Boglárka 
 polgármester                    jegyző 
 
 

 
Kihirdetési záradék: 
23/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításáról 2020. december 
18-án került kihirdetésre. 
 
 
 
dr. Hajdu Boglárka jegyző 
 


