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Előterjesztés 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 9/2009. (X.30.) számú rendeletének 

módosításáról 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2021 júliusában került megalkotásra és elfogadásra a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 10/2021. 
(VII.29.) önkormányzati rendelet, mely 2021. október 1-jétől lép hatályba.  
 
E Rendelet 3. §-a értelmében a tanyagondnoki szolgálat kialakítását, a feladatellátást, a felügyeletet 
az Önkormányzat a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti keretei között 
valósítja meg. A feladatellátás jogszerű működése érdekében szükséges – többek között - a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (X.30.) sz. rendelet tanyagondnoki 
szolgáltatással történő kiegészítése, módosítása. 
 
Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait a rendelet módosításának 
elfogadására, és a módosító rendelet megalkotására. 
 
 
Biatorbágy, 2021. szeptember 15. 
 
 

  Tarjáni István s.k. 
  polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2021. (IX. … ) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (X.30.) Ör. sz.  
rendelet módosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (X.30.) Ör. számú rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. § A rendelet célja, hogy  

a) megteremtse a jogszabályi hátterét az egyénre szabott személyes gondoskodás 
nyújtásának a szociális rászorultak részére, figyelembe véve korukat, egészségi és mentális 
állapotukat, lakóhelyük földrajzi elhelyezkedését, a szolgáltatásokhoz való hozzáférésük 
lehetőségeit,  

b) segítséget nyújtson a krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének 
megőrzésére, és ilyen helyzethez vezető okok megelőzésére, valamint a krízis helyzet 
megszüntetésének elősegítésére, segítse a családokat a gyermekek felnevelésében, a 
veszélyeztetés megszüntetésében.” 
 

2. § A Rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(E rendelet tekintettel az Szt. 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazásra az önkormányzat az 
alábbi helyi, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formákat biztosítja:) 
 
„a) a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) 
fenntartásával, illetve közreműködésével: 

- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás 
- tanyagondnoki szolgáltatás, 
- családsegítés, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
- idősek nappali ellátása, 
- demens személyek nappali ellátása,” 

 
3. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A szolgáltatás iránti kérelmet a 2. § (3) bekezdés a) pontja tekintetében – a tanyagondnoki 
szolgáltatás kivételével – a Családsegítő Szolgálat vezetőjéhez kell előterjeszteni szóban vagy 
írásban. A szóban előterjesztett kérelmet a jogszabály szerinti tartalmú tájékoztatási nyilatkozat 
rögzíti, melyet a kérelmező vagy törvényes képviselője aláír. A tanyagondnoki szolgáltatás 
igénybevétele iránti igényeket Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 10/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
tanyagondnoki Ör. rendelet) 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell bejelenteni. A 2. § (3) 
bekezdés b) pontjában rögzített ellátási formák iránti kérelmet a Hivatalban, az erre rendszeresített 
formanyomtatványon kell előterjeszteni, melyek személyes átvételét a Hivatal ügyfélfogadási időn 
kívül is, teljes munkaidőben köteles biztosítani.” 
 
4. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az alapszolgáltatások ellátásán belül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést 
és a tanyagondnoki szolgáltatást a Képviselő-testület a Családsegítő Szolgálaton belül biztosítja. A 
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családsegítés és a tanyagondnoki 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.” 
 
5. § A Rendelet a 6. §-t követően a következő alcímmel és 6/A. §-sal egészül ki: 
 

„Tanyagondnoki szolgáltatás 
6/A. § A tanyagondnoki szolgálat kialakítását, a feladatellátást, a felügyeletet az Önkormányzat a 
Családsegítő Szolgálat szervezeti keretei között valósítja meg, a tanyagondnoki Ör. rendeletben 
foglaltak alapján.” 
 
6. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 
 

Tarjáni István         dr. Hajdu Boglárka 
 polgármester                   jegyző 
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INDOKOLÁS 
 

Általános indokolás 
 

2021 júliusában került megalkotásra és elfogadásra Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló 10/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelete, 
amely 2021. október 1-jén lép hatályba.  
E rendelet 3. §-a értelmében a tanyagondnoki szolgálat kialakítását, a feladatellátást, a felügyeletet 
az Önkormányzat a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti keretei között 
valósítja meg. A feladatellátás jogszerű működése érdekében szükséges – többek között - a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (X.30.) sz. rendelet tanyagondnoki 
szolgáltatással történő kiegészítése, módosítása. 
 
 

Részletes indokolás 
 

Az 1.  §-hoz 
 

A Rendelet céljának a tanyagondoki szolgáltatással összefüggő kiegészítése. 
 

A 2. §-hoz 
 

A Rendelet helyi, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási  
formáinak a tanyagondoki szolgáltatással történő kiegészítése. 
 

A 3. §-hoz 
 

A tanyagondoki szolgáltatási iránti kérelem előterjesztése kapcsán egy utaló szabály beiktatása. 
 

A 4-5. §-hoz 
 

A Rendeletben szabályozott az alapszolgáltatásoknak a tanyagondoki szolgáltatással történő 
kiegészítése. 
 

A 6. §-hoz 
 

Hatálybaléptető rendelkezés, és a módosító rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelkezés. 
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