
Marcali Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 

 
 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2010. (II. 19.) számú 

 

RENDELETE 

 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú 

rendeletének módosításáról  

 

 

1.§ 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 34. § (1) bekezdés a) 

pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. törvény és az egyéb ágazati jogszabályok alapján a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 

meghaladó koruk” 

 

2. § 

 

A Rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és 

tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözetének egy ételadagra jutó összegét. Az étkeztetés intézményi 

térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el, vagy az igénybevétel helyére 

szállítják. A kiosztó helyen, illetve lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. A 

személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 35. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(6)Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a (4) bekezdés szerinti egy főre jutó 

jövedelem 30%-át.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 35. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(8) Az ellátásban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegét nem éri el, a megállapított intézményi térítési díj 50%-ának megfelelő normatív 

kedvezményre jogosult.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 35. § az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi 

térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését 1 éves időtartamra. Ebben az esetben az (5) és (6) 

bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő 

érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem 

tenné meg.” 
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6. § 

 

A Rendelet 39. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(6) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj, amely az óradíjnak és a gondozásra fordított időnek 

a szorzata, nem haladhatja meg az (5) bekezdés szerinti egy főre jutó jövedelem 25%-át, illetve 30%-át, ha a házi 

segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak.” 

 

7. § 

 

A Rendelet 39. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(7) A házi segítségnyújtásban ideiglenesen részesülő személy családi jövedelemvizsgálatát minden esetben el 

kell végezni.” 

 

8. § 

 

A Rendelet 39. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(9) A 2008. január 1-jét követően ellátásban részesülő személyek, akiknek az egy főre jutó jövedelme a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át nem haladja meg, annak a szolgáltató 

térítésmentesen biztosítja az ellátást.” 

 

9. § 

 

A Rendelet 39. § az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki: 

„(12) Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi 

térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését 1 éves időtartamra,  amely meghosszabbítható. Ebben az 

esetben az (5) és (6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást 

ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat 

megfizető más személy nem tenné meg.” 

 

10. § 

 

A Rendelet 40/A. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(7) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás 

külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.” 

 

11. § 

 

A Rendelet 40/A. §-a az alábbi új (10) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a régi (10) és (11) bekezdés számozása 

(11) és (12) bekezdésre módosul: 

„(10) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó 

szolgáltatási önköltség és a finanszírozási szerződésben meghatározott egy ellátottra jutó állami hozzájárulás 

különbségének egy napra jutó összegét. A napok számaként azon napok vehetők figyelembe, amelyeken a 

szolgáltató – működő készülék kihelyezésével – jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít. Az ellátásért 

fizetendő személyi térítési díj azokra az ellátási napokra állapítandó meg, melyeken az igénylő otthonában 

működő jelzőkészülék található.” 

 

12. § 

 

A Rendelet 47. § az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a régi (4)-(7) bekezdések számozása (5)-(8) 

bekezdésre módosul: 

„(4) Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi 

térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését 1 éves időtartamra, amely meghosszabbítható. Ebben az 

esetben a (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen 
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módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más 

személy nem tenné meg.” 

 

13. § 

 

A Rendelet 50. §-a az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a régi (6)-(8) bekezdések számozása (7)-(9) 

bekezdésre módosul. 

„(6) Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi 

térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését 1 éves időtartamra, amely meghosszabbítható. Ebben az 

esetben a (3)-(4) bekezdésekben foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást 

ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat 

megfizető más személy nem tenné meg.” 

 

14. § 

 

A Rendelet 56. §-a az alábbi új (4) bekezdéssel egészül, egyúttal a régi (4)-(11) bekezdések számozása (5)-(12) 

bekezdésre módosul. 

„(4) Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi 

térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését legfeljebb 3 éves időtartamra, amely meghosszabbítható. 

Ebben az esetben a (3) és az (5)-(8) bekezdésekben foglaltakat nem kell alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, 

hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a 

térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.” 

 

 

Záró rendelkezések 

 

15. § 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 35. § (5) bekezdésének második és 

harmadik mondata; 35. § (7) bekezdése; 39. § (2) bekezdésének második mondata; 39. § (4) bekezdése; 39. § (5) 

bekezdésének második és harmadik mondata; 39. § (8) bekezdése; 45/A. §-a; 48. § „továbbá igény szerint 

megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.” szövegrésze; 50. § (1) bekezdése; 50 § (2) bekezdés „illetve 

a nappali ellátásért és étkeztetésért az igénybevételek számának megfelelően napi” szövegrésze; 50. § (3) 

bekezdése második mondatának „illetve a nappali ellátásra és étkezésre” szövegrésze; 56. § (2) bekezdésének 

második mondata; 

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 50. § (5) bekezdésében a „nappali ellátásra és 

étkezésre” szövegrész „nappali ellátásra és szociális étkezésre” szövegre módosul. 

(4) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatás és a szociális ellátások 

helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendelet módosításáról szóló 5/2007. (II. 16.) számú helyi 

rendelet 26. §-a. 

 

 

 

 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi rendszeréről  

szóló 10/2003. (VI. 20.) számú rendeletének módosításáról szóló 

8/2010. (II. 19.) számú rendeletének 

 

I N D O K O L Á S A  

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.) a Magyar 

Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény, a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletet pedig 

a 322/2009. (XII.29.) Korm. rendelet módosította a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért 

meghatározható intézményi térítési díjak és a személyi térítési díjak számítása, meghatározása szabályai 

tekintetében. Emiatt szükségessé vált Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 

igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2003. (VI.20.) számú rendeletének (a továbbiakban: 

Rendelet) a módosítása. 

A Rendelet módosítása egy kivétellel teljes egészében a fentebb hivatkozott módosításoknak a beemelése. A 

kivétel az, hogy szociális étkeztetésben az Szt. 62. § (1) a) pontja értelmében a „kora” miatt is részesülhet valaki, 

ez a Rendeletben eddig 60 év volt a saját jogú öregségi nyugdíjkorhatárra tekintettel. Mivel a nyugdíj korhatár 

megemelkedett és a központi jogszabályok lépcsőzetes hatályba lépésével ez folyamatosan változni is fog, ezért 

javasoljuk a Rendeletet akként módosítani, hogy a jogosultsági feltételként a kor pontos meghatározása helyett a 

„társadalombiztosítás ellátásaira, és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 

1997. évi LXXX. törvény és az egyéb ágazati jogszabályok alapján a rá irányadó nyugdíjkorhatárt meghaladó 

koruk” meghatározás szerepeljen. 

A módosításokat a kihirdetés napján javaslom hatályba léptetni. 

 

Marcali, 2010. február 12. 

 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

jegyző 

 

 


