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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének a szociális ellátások és a 

szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2015.(II. 26.) önkormányzati 

rendelete alapján 

1. Bevezetés 

 
A szociális ellátásokhoz és szolgáltatásokhoz egyenlő eséllyel történő igénybevétel 

érdekében szükséges e téren a helyben biztosított és hozzáférhető lehetőségek áttekintése. 

Ahhoz, hogy a Marcaliban lévő szociális ellátások és szolgáltatások áttekinthetővé 

váljanak számunkra, fel kell vázolni az irányadó jogi hátteret, amely megjelöli és 

lehatárolja az igénybe vehető ellátások és szolgáltatások formáit, azok jogosultsági 

feltételeit, a döntésre jogosultak körét és a jogorvoslati fórumot.  

A szociális ellátások és szolgáltatások szabályozása részben központi, részben helyi 

szinten történik, így ennek áttekintését követően van arra, lehetőség, hogy a hozzáférés 

biztosítható legyen mindenki számára. Mindezt indokolja az is, hogy a vonatkozó 

önkormányzati rendelet a jogalkotás rendszere és a jogszabály- szerkesztési előírások 

alapján sok esetben csak hivatkozásokat tartalmaz a felsőbb szintű jogszabályokra, a 

továbbiakban a szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályi környezet áttekintése 

elengedhetetlen. 

 

2. A szociális szolgáltatások és ellátások jogi szabályozása 

 
A szociális ágazat meghatározó alapszabálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), mely a törvényi szabályozást igénylő 

alapvető, garanciális rendelkezéseket tartalmazza. Részben az Szt., részben pedig a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) felhatalmazást ad azonban a helyi önkormányzatoknak, hogy a szociális ellátás, mint 

helyi közfeladat egyes részeit további feltételeket előírva vagy pontosítva a helyi 

viszonyokhoz mérten tovább alakítsák önkormányzati rendeletek alkotásával. Ezeken 

túlmenően kormányrendeletek és ágazati miniszteri rendeletek szabályozzák még a területet. 

 

Megjegyzendő, hogy a szociális ellátások rendszerében 2015. március 1- jét követően 

alapvető változások következtek be. A változások eredményeképpen megszűnt a jegyző 

eredeti szociális hatásköre, illetve ismételten történtek hatásköri változások, nőtt a járási 

hivatalok hatásköre a szociális ellátások területén, amely azonban szakmai szemmel vitatható 

döntés, a szubszidiaritás elvével nem koherens és a hozzáférési esélyek tekintetében is 

nehézséget okoz. 
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3. A szociális ellátások rendszere   

 

Az Szt. három fő csoportba sorolja a szociális ellátásokat:  

 

 pénzbeli ellátások 

 természetben nyújtott szociális ellátások 

 szociális szolgáltatások 

 

1. A pénzbeli szociális ellátások 

 

1.1.1. Időskorúak járadéka 

1.1.2. Aktív korúak ellátása 

1.1.3. Ápolási díj 

1.1.4. Települési támogatás 

1.1.4.1. Települési lakhatási támogatás 

1.1.4.2. Méltányossági ápolási díj  

1.1.4.3. Települési támogatás gyógyszerköltségek viseléséhez 

1.1.4.4. Rendkívüli települési támogatás 

 

2. Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

2.1.1. Köztemetés 

2.1.2. Közgyógyellátás 

2.1.3. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 

3. Szociális szolgáltatások 

 

3.1. Alapszolgáltatások 

 

3.1.1. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 

3.1.2 Étkeztetés 

3.1.3.   Házi segítségnyújtás 

3.1.4. Családsegítés 

3.1.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

3.1.6. Közösségi ellátások 

3.1.7. Támogató szolgáltatás 

3.1.8. Utcai szociális munka 

3.1.9 Nappali ellátás 

 

4. Szakosított ellátások 

 

4.1.1.  Ápolást, gondozást nyújtó intézmények 
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4.1.2.  Rehabilitációs intézmények 

4.1.3.  Támogatott lakhatás 

4.1.4. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

4.1.5. Lakóotthonok 

 

 

4. Hatáskörök 

 

A szociális ellátások megállapításával kapcsolatos hatáskör 2015. március 1- jét követően 

alapvetően kettő helyre telepített: 

 

 települési önkormányzat képviselő-testülete 

 járási hivatal 

 

Az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján azonban a képviselő-testület a hatásköreit a 

polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására 

ruházhatja át.  

 

5. A pénzbeli szociális ellátások 

 

5.1 Bevezető 

 

A pénzbeli szociális ellátások általában a hiányzó személyes jövedelem helyettesítését, 

pótlását, illetve kiegészítését szolgálják. Ennek révén alapvetően a jövedelem nélkül maradt, 

vagy hátrányos helyzetű, szűkös jövedelemmel rendelkező emberek létbiztonságát növelik, a 

megélhetési esélyeit javítják.  

A pénzbeli szociális ellátások rendszere 2015. március 1- jét követően alapvetően 

megváltozott. A változás lényege alapvetően abban áll, hogy a rendszeres jelleggel 

megállapítható, járó, teljes egészében a központi költségvetésből finanszírozott ellátások 

tekintetében a hatáskör a járási hivatalokhoz került, míg a települési önkormányzat számára, 

részben a központi költségvetésből finanszírozott módon települési támogatás jogcímén 

nyújtható, de azon belül viszonylag szabadon megállapítható, rendszeres és rendkívüli 

támogatások rendszerének kialakítása és biztosítása maradt. 

A hatáskör jogosultja szociális rászorultság esetén a szociális törvényben meghatározott 

ellátásokat állapíthat meg részben a törvényben, részben annak pontosításával, kiegészítésével 

önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek megléte esetén. 
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5.2 Időskorúak járadéka 

5.2.1. Az ellátás meghatározása 

 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 

személyek részére nyújtott támogatás.  

5.2.2. A jogosultsági feltételek 

 

A járási hivatal időskorúak járadékában részesíti azt 

a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó 

házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át (22.800.- Ft), 

b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb 

személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 95%-át (27.075.- Ft), 

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050.- Ft). 

Amennyiben valaki korábban aktív korúak ellátásra volt jogosult, de eléri az öregségi 

nyugdíjkorhatárt, számára a járási hivatal köteles hivatalból megállapítani ezt az ellátást. 

5.2.3 Az ellátás összege 

 

Az időskorúak járadékának havi összege: 

a) jövedelemmel nem rendelkező nem rendelkező személy esetén: 

az a) pont szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

80%-a, 

a b) pont szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

95%-a, 

a c) pont szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

130%-a; 

b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi 

jövedelmének a különbözete. 

 

5.3. Aktív korúak ellátása 

 

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és 

családjuk részére nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátása keretében a jogosult számára 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy a rendszeres szociális segély kerül folyósításra. Az 

aktív korúak ellátása a tartósan munkanélküliek gazdasági aktivitásának növelését szolgálja, a 

munkaerőpiacra való visszatérést segítheti elő, személyre szóló, beilleszkedést segítő program 

keretében. 
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5.3.1. Jogosultsági feltételek 

 

A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú 

személynek: 

 

a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű 

egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 

komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy 

b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy 

c) aki fogyatékossági támogatásban részesül [az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban 

együtt: egészségkárosodott személy], vagy 

d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, 

vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama 

lejárt, vagy 

e) akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása 

miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően 

az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy 

f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 

foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig 

együttműködött, vagy 

g) akinek esetében az ápolási díj, a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatás, a rendszeres 

szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a 

rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, 

illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt 

meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel 

vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött, 

 

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és 

keresőtevékenységet nem folytat. Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 90%-át (25. 650.- Ft) és vagyona nincs. Az aktív korúak ellátása 

tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetét 

kifejező arányszám. 

 

Az aktív korúak ellátásának kettő alapvető formája van: a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás és az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. 

 

Aktív korúak ellátására fő szabály szerint egy családban egyidejűleg csak egy személy 

jogosult.
 
Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak 

ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy 

az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.  

 

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján 
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a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 

b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek 

valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási 

támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban - és a gyermek 

ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári 

napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult. 

 

Az a személy, aki aktív korúak ellátására jogosult, de nem jogosult egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra, az foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult.  

 

5.3.3 Az ellátás összege 

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének (28.500.- Ft) 80%- a, azaz 22.800.- Ft. 

 

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 46. 662.- Ft, abban az esetben, ha az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás legmagasabb összege 23. 862.- Ft. 

 

Az aktív korúk ellátására jogosult személy az egészségügyi szolgáltatásokra is jogosulttá 

válik! 

 

 
5.4. Ápolási díj 

5.4.1. Az ellátás meghatározása 

 
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú (18. 

életévét betöltött) hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az ápolási díj 

megállapítása a járási hivatal hatásköre. 

 

5.4.2. Jogosultsági feltételek 

 
Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont], ha állandó és tartós 

gondozásra szoruló 

a) súlyosan fogyatékos, vagy 

b) tartósan beteg 18 év alatti 

személy gondozását, ápolását végzi, továbbá a járási hivatal - kérelemre - kiemelt ápolási 

díjra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki 
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a) komplex minősítés alapján a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § 

(2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti minősítési kategóriába sorolt hozzátartozójának 

gondozását, ápolását végzi, vagy 

b) olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi 

pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra 

tekintettel folyósítják. 

A járási hivatal a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, 

ápolását végző, de a kiemelt ápolási díjra való jogosultság feltételeinek meg nem felelő 

személy kérelmére emelt összegű ápolási díjat állapít meg. 

 

5.4.3. Az ellátás összege 

 
Az ápolási díj havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 

alapösszeg (29. 500.- Ft) 

a) 100%-a a alapesetben, 

b) 180%-a (53.100.- Ft) a kiemelt ápolási díj esetében, 

c) 150%-a (44.250.- Ft) az emelt összegű ápolási díj esetében. 

 

 

5.5.1. Települési támogatás 

 
 

A képviselő-testület az Szt. rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni 

ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján - 

pénzbeli vagy természetbeni formában - települési támogatást nyújt. Települési támogatás 

keretében nyújtható támogatás különösen: 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére, 

c) a gyógyszerkiadások viseléséhez, 

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

 

 

 

A települési támogatás formái: 

 

 rendszeres, havi jelleggel adható: 

o települési lakhatási támogatás 

o méltányossági ápolási díj 

o települési támogatás gyógyszerköltségek 

viseléséhez 
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 rendkívüli, eseti, vissza nem térítendő jelleggel adható: 

o váratlan élethelyzetben, alkalmanként jelentkező 

többletkiadások fedezésére 

o temetési költségekhez 

o a gyermek hátrányos helyzete miatt 

 rendkívüli, kamatmentes kölcsön formájában adható: 

o elemi kár esetén 

o temetési költségekhez 

 rendkívüli, havi rendszerességgel adható 

 

 

 

5.5.1.1. Települési lakhatási támogatás 

 

5.5.1.2. Az ellátás meghatározása 

 
A képviselő- testület a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez a szociálisan 

rászoruló háztartások számára havi, rendszeres, vissza nem térítendő támogatás adhat. A 

települési lakhatási támogatást elsősorban természetbeni formában kell nyújtani, és a 

lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek 

megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti, így 

a települési lakhatási támogatást a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat 

és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez, illetve a 

tüzelőanyag költségeihez nyújtható. 

 

5.5.1.3. Jogosultsági feltételek 

 

Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250%-át (71.250.- Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének 

és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 

 

5.5.1.4. Az ellátás összege 

 

A települési lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege: 

a. a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában 

az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át, 
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b. a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a 

továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, 

de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, és nem lehet több mint 6000 forint azzal, hogy a 

támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 

 

5.5.2.1. Méltányossági ápolási díj 

 

5.5.2.2. Az ellátás meghatározása 

 
A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

nagykorú személy részére havi rendszerességgel folyósított méltányossági ápolási díj 

nyújtható. 

 

5.5.2.3. Jogosultsági feltételek 

 

A méltányossági ápolási díjra az a személy jogosult, aki számára a járási hivatal nem folyósít 

ápolási díjat, továbbá, akinek esetében az egy főre számított havi családi jövedelemhatár az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetén 250%-át nem 

haladja meg és az Szt. 41-43. §- aiban foglaltaknak is megfelel. A méltányossági ápolási díjra 

való jogosultság egy évre állapítható meg. 

Az ápolást végző személy jogosultságát az Szt. 42. § (2) b) pontjában meghatározottak szerint 

akkor kell megszüntetni, ha az ápolást végző személy több egymást követő napon nem 

gondoskodik az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről, az ellátott 

és lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményének biztosításáról, az esetleges vészhelyzet 

kialakulásának megelőzéséről. Ennek rendszeres vizsgálata érdekében a házi segítségnyújtást 

végző intézmény, a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (8700 Marcali, Dózsa Gy. 

u. 9.) az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését félévente legalább egyszer 

ellenőrzi. 

 

A méltányossági ápolási díj folyósítása alatt a jogosult egészségügyi szolgáltatásra is 

jogosultságot szerez és ezen időtartam szolgálati időnek számít a nyugdíj jogosultság 

szempontjából. 

 

5.5.2.4. Az ellátás összege 

A méltányossági ápolási díj havi összege bruttó 23.600.- Ft. 
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5.5.3.1. Települési támogatás a gyógyszerköltségek viseléséhez 

 

5.5.3.2. Az ellátás meghatározása 

 

A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászorult személy 

részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak 

csökkentése érdekében biztosított, havi rendszeres, vissza nem térítendő hozzájárulás. 

 

5.5.3.3. Jogosultsági feltételek 

 

A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra az a személy jogosult, 

akinek a kérelem benyújtását megelőző hónapban: 

a) az egy főre számított havi családi jövedelemhatára az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 215%-ánál (61.275.- Ft), egyedül élő esetén 225%-ánál 

(64.125.- Ft) nem magasabb és nem rendelkezik hasznosítható vagyonnal, továbbá 

b) a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerköltsége az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 18%-át (5.130.- Ft) eléri. 

Nem jogosult a támogatásra az a személy, aki az Szt. 50. § (1) vagy (2) bekezdésében 

meghatározott jogcímen közgyógyellátásra jogosult, illetve ez a támogatás három hónapra 

állapítható meg. 

 

5.5.3.4. Az ellátás összege 

 
A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás havi összege a háziorvosi által 

felírt gyógyszerek alapján kiállított gyógyszertári igazoláson szereplő összeg, de legfeljebb 

6.000.- Ft azzal, hogy a támogatási összeget 100 Ft- ra kerekítve kell a kerekítés általános 

szabályai szerint megállapítani. 

 

5.5.4.1. Rendkívüli települési támogatás  

5.5.3.2. Az ellátás meghatározása 

 
Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, 

akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy 

alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár 

elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek 

családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének 

elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 
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segítségre szorulnak. A kamatmentes kölcsön formában nyújtott rendkívüli települési 

támogatás megállapítható elemi kár esetén vagy temetési költségek fedezésére állapítható 

meg. 

 

 

5.5.4.3. Jogosultsági feltételek 

 
A rendkívüli települési támogatás megállapítása esetén az egy főre számított családi 

jövedelemhatár nem lehet magasabb a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb 

összegének 150%- ánál (42. 750.- Ft). E jövedelmi feltételtől a kérelmező számára kedvezőbb 

módon a képviselő- testület indokolt esetben eltérhet. 

 

5.5.4.4. Az ellátás összege 

 

A vissza nem térítendő formában, esetenként nyújtott rendkívüli települési támogatás 

mértékét az eset összes körülményét vizsgálva –szükség esetén a környezet- tanulmány során 

tapasztaltakat is figyelembe véve- kell megállapítani.  

A halálesethez kapcsolódóan felmerült költségek csökkentésére nyújtott rendkívüli települési 

támogatás mértéke nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 10%- ánál, a 

2015. évben a 23.000.- Ft- nál. A rendkívüli települési támogatás meghatározott időszakra, 

havi rendszerességgel legfeljebb hat hónapig és legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 100%- ának megfelelő mértékben adható annak, akinek 

a) egészségi állapota, munkaképesség változása indokolja, 

b) létfenntartása más módon nem biztosítható, 

c) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásnak megállapítása igazolható módon 

folyamatban van és ellátással nem rendelkezik. 

Amennyiben a havi rendszerességgel megállapított rendkívüli települési támogatás 

folyósításának ideje alatt visszamenőlegesen rendszeres pénzellátást állapítanak meg a 

jogosultnak, a számára folyósított rendkívüli települési támogatás összegét vagy annak a 

később megállapított jogosultság miatti párhuzamos jogosultság idejére folyósított arányos 

részét köteles 15 napon belül visszafizetni.   

A képviselő- testület évente egy alkalommal, legfeljebb kérelmezőnként 100.000.- Ft 

mértékben az rendkívüli települési támogatást kamatmentes kölcsön formájában is nyújthatja. 

  

6. Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

6.1. Bevezető  

 

A szociális törvény és az önkormányzati rendelet is külön rendelkezik a természetben 

nyújtott, illetve nyújtható szociális ellátásokról.  Ezen ellátások egyik csoportjába a törvény 
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által nevesített ellátások tartoznak, a köztemetés, a közgyógyellátás. Másik csoportba a 

természetbeni ellátásként is nyújtható pénzbeli ellátások tartoznak, a képviselő-testület 

döntése alapján ugyanis a települési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújthatók.  

 

 

6. 2. Köztemetés 

6.2.1. Ellátás meghatározása 

 
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete - a 

halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt 

személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre 

köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.  

6.2.2. Jogosultsági feltételek 

 

Jelen esetben „negatív” jogosultsági feltételről, inkább kötelezettségről beszélhetünk. 

A temetőkről és a temetkezésről
 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bekezdése 

értelmében a temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:  

a) aki a temetést szerződésben vállalta;  

b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;  

c)
 
végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő 

házastársa vagy élettársa;  

d) 
 
az elhunyt egyéb, közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.  

Amennyiben az elhunyt esetében a fentiekben megjelölt személy nincs, nem lelhető fel, vagy 

fellelhető ugyan, de az eltemettetésről nem tud vagy nem képes gondoskodni, a képviselő- 

testület köteles az eltemettetést vállalni. 

  

6.2.3. Az ellátás összege 

 

A temetés teljes költsége, magában foglalja az egészségügyi intézményben végzett 

halottkezelési tevékenység és a halottszállítás díját is. Az elhunyt személy utolsó lakóhelye 

szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes 

közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek 

megtérítésére kötelezi. A települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a 

megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő 

körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. 
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6. 3. Közgyógyellátás 

6.3.1. Ellátás meghatározása 

 
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez 

és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. 

 

6.3.2. Jogosultsági feltételek 

 

Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra 

a) az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú; 

b) az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy; 

c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott; 

d) a központi szociális segélyben részesülő; 

e) a rokkantsági járadékos; 

f) az, aki 

fa) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 

minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket, 

fb) az Mmtv. 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) 

pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. 

csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, 

fc) az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 

31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy 

fd) öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását 

megelőző napon a ga) vagy gb) alpont hatálya alá tartozott; 

g) az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban 

részesül. 

 

Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi 

rendszeres gyógyító ellátásnak az elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a 10%-át meghaladja (2850.- Ft), feltéve hogy a családjában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500.- 

Ft), egyedülélő esetén 150%-át (42. 750.- Ft).  

 

6.3.3. Az ellátás összege 

 
Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége, de 

legfeljebb havi 12 000 Ft lehet. Az egyéni gyógyszerkeret legmagasabb havi összegét az éves 

központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. Amennyiben az egyéni rendszeres 

gyógyszerköltség a havi 1000 Ft-ot nem éri el, egyéni gyógyszerkeret nem kerül 
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megállapításra. Az eseti keret éves összege 6000 Ft. Az eseti keret összegét az éves központi 

költségvetésről szóló törvény határozza meg. Amennyiben a közgyógyellátásra jogosult 

személy részére egyéni gyógyszerkeret nem kerül megállapításra, a gyógyszerkeret 

megegyezik az eseti kerettel. 

 

 

6. 4. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

6.4.1. Ellátás meghatározása 

 
Azon személy részére, aki más jogcímen arra nem jogosult és az alábbi feltételeknek 

megfelelően szociálisan rászorult, a járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele 

céljából jogosultságot állapít meg. 

 

6.4.2. Jogosultsági feltételek 

 
Ezen ellátás szempontjából szociálisan rászorult, akinek családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át (34.200.- Ft), aki 

egyedülélő, és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át 

(42 750.- Ft) nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 

 

6.4.3. Az ellátás összege 

 
Az egészségbiztosítási szerv felé jelentést tesz a járási hivatal, tényleges pénzmozgás nem 

történik. 
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6.5. Összefoglaló táblázat az ellátásokról 

 
Ellátás megnevezése Hatáskör 

gyakorló 

Kérelem 

benyújtásának 

helye 

Kérelem 

elbírálásának 

ideje 

Jogorvoslati fórum 

Időskorúak járadéka járási hivatal Marcali Járási 

Hivatal 

21 nap Somogy Megyei 

Kormányhivatal Szociális- és 

Gyámhivatala 

Aktív korúak ellátása járási hivatal Marcali Járási 

Hivatal 

21 nap Somogy Megyei 

Kormányhivatal Szociális- és 

Gyámhivatala 

Ápolási díj járási hivatal Marcali Járási 

Hivatal 

21 nap Somogy Megyei 

Kormányhivatal Szociális- és 

Gyámhivatala 

Települési támogatás képviselő- 

testület, de 

polgármesterre 

átruházott 

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

15 nap Marcali Város 

Önkormányzatának Képviselő- 

testülete 

Köztemetés képviselő- 

testület, de 

polgármesterre 

átruházott 

Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

21 nap Marcali Város 

Önkormányzatának Képviselő- 

testülete 

Közgyógyellátás (alanyi és 

normatív) 

járási hivatal Marcali Járási 

Hivatal 

8 nap Somogy Megyei 

Kormányhivatal Szociális- és 

Gyámhivatala 

Egészségügyi 

szolgáltatásra való 

jogosultság 

járási hivatal Marcali Járási 

Hivatal 

21 nap Somogy Megyei 

Kormányhivatal Szociális- és 

Gyámhivatala 

 

 

7. Szociális szolgáltatások 

 
A személyes gondoskodás két ellátási típust foglal magába: a szociális alapszolgáltatásokat és 

a szakosított ellátásokat. 

Az alapszolgáltatások megszervezésével az önkormányzat segítséget kíván nyújtani a 

szociális rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi-mentális állapotukból vagy más okból származó 

problémáik megoldásában. 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásként a 

Marcali Városi Önkormányzat tanyagondnoki szolgáltatást, étkeztetést, házi segítségnyújtást, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, családsegítést, közösségi alapellátást, támogató 

szolgáltatást, nappali ellátást, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szakosított 

ellátások közül Idősek Otthona és Gondozóháza igénybevételét biztosítja illetékességi 
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területén a Marcali Többcélú Kistérségi Társulással kötött ellátási szerződés alapján a 

Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ útján. 

 

7.1. Szociális alapszolgáltatások 

7.1.1. Tanyagondnoki szolgáltatás 

 
A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi lakott helyek intézményhiányából eredő 

hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, 

közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá 

az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése, térítésmentesen, a gyótai 

városrészben. 

 

7.1.2. Étkeztetés 

 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a 65 évet meghaladó koruk, tartós 

betegségük, mozgásukban, önellátásukban akadályozottságuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 

betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. 

 

Az étkeztetés igénybevételérért az ellátott jövedelmi helyzettől függően térítési díjat kell 

fizetni. A térítési díj aszerint is differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el, vagy az 

igénybevétel helyére szállítják. A fizetendő személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és 

az adott hónapban igénybe vett étkezési napok szorzata.  

 
Szociális Étkeztetés 

 

Intézményi térítési díj  

megnevezése 

Ft 

Napi díj az étel elvitele / helyben fogyasztása esetén 510 

Napi díja az étel kiszállítása esetén 615 

 

 

Az önkormányzati rendelet az ellátott jövedelmi helyzetétől függően normatív 

kedvezményeket állapít meg. 

 
Ellátott havi nettó jövedelme Fizetendő napi díj 

(helyben fogyasztva/ kiszállítással) 

 kevesebb, mint 28.500.- Ft 153.- Ft /185.- Ft 

28.500.- Ft- 42. 749.- Ft 230.- Ft/ 277.- Ft 

42. 750.- Ft- 56. 999.- Ft 306.- Ft/ 369.- Ft 

56.999.- Ft- 85.499.- Ft/ egyedül élő esetén: 99. 749.- 

Ft  

383.- Ft/ 461.- Ft 
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Az eszerint megállapított személyi térítési díjat az intézményvezető javaslatára az 

önkormányzat tovább mérsékelheti vagy elengedheti, így különösen betegség, haláleset, 

magas gyógyszerköltség esetén. 

Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást 

és gondozást vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési 

díjjal azonos összegű, normatív kedvezmény igénybevételére nincs lehetőség. 

 

 

7.1.3. Házi segítségnyújtás 

 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját 

lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

A házi segítségnyújtás keretében az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése, az önálló 

életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában 

való közreműködés, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, illetve azok elhárításában 

való segítségnyújtás az elvégzendő feladat. 

Az ellátás nyújtása a kérelmező előzetes gondozási szükségletének vizsgálatán alapul. 

A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, 

de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, 

a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás 

igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi 

elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult. 

A házi segítségnyújtásért az ellátott személyi térítési díjat fizet, amelynek kiszámítási alapja az 

önkormányzat képviselő-testülete által megállapított házi gondozási óradíj, ami a jelenleg 55.- 

Ft/óra. 

Azon ellátott, akinek a havi nettó jövedelme a 28-500.- Ft- ot nem haladja meg, 50%- os 

normatív kedvezményre jogosult. 

7.1.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 

időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 

fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell, hogy 

a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó a helyszínen haladéktalanul 

megjelenjen, 

b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében a szükséges azonnali 

intézkedést megtegye, 

c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális intézkedést kezdeményezzen. 

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, mely azokra az ellátotti napokra állapítandó meg, melyeken az 

igénylő otthonában működő jelzőkészülék található. 
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

Intézményi térítési díj 

megnevezése 

Ft 

Szociálisan rászorult személy 

Ellátási nap  20 

Ellátási hónap  600 

Szociálisan nem rászorult személy 

Ellátási nap  155 

Ellátási hónap  4.590 

 

Amennyiben az ellátott havi nettó jövedelme az 57.000.- Ft- ot nem haladja meg, 50%- os 

normatív kedvezményre jogosult a fenti térítési díjból. E szerint megállapított személyi 

térítési díjat az intézményvezető javaslatára az önkormányzat tovább mérsékelheti vagy 

elengedheti, így különösen betegség, haláleset, magas gyógyszerköltség esetén. 

Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást 

és gondozást vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési 

díjjal azonos összegű, normatív kedvezmény igénybevételére nincs lehetőség. 

 

7.1.5. Családsegítés 

 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 

a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

térítésmentes szolgáltatás. 

A családsegítés keretében  

 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

 az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 

 a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, 

 közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, 

 a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedély-

betegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb 

szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

 a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 

konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz 

élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat biztosít az önkormányzat. 

A családsegítő szolgáltatás keretében végzett tevékenység a szükséges mértékig kiterjed az 

igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. A családsegítő szolgáltatás 

térítésmentes.  
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7.1.6. Közösségi alapellátás 

 
Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 

alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbő ellátás. 

A közösségi alapellátás keretében biztosítani kell 

 a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,  

 a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését,  

 a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe 

vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,  

 a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,  

 az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való 

részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,  

 megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.  

A közösségi alapellátás térítésmentesen igénybe vehető. 

 

7.1.7. Támogató szolgáltatás 

 

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, 

elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük 

önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 

A támogató szolgáltatást a fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve 

magasabb összegű családi pótlékban részesülő súlyosan fogyatékos személyek vehetik igénybe. 

A támogató szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, mely támogató szolgálati óradíjból és 

szállítási kilométerdíjból áll. 
Támogató szolgáltatás 

 

Intézményi térítési díj  

megnevezése 

Ft 

Szociálisan rászorult személy  

Személyi segítés  

 

Szolgálati óradíj  80 

Szociálisan rászorult személy  

Szállító szolgáltatás 

Szállítási kilométer díj 50 

Szociálisan nem rászorult személy 

Személyi segítés  

 

Szolgálati óradíj 400 

Szociálisan nem rászorult személy 

Személyi segítés  

 

Szállítási kilométer díj 180 
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A kiskorú ellátásban részesülő személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%- át (42. 750.- Ft) nem haladja 

meg, a megállapított intézményi térítési díj 90%- ának megfelelő normatív kedvezményre 

jogosult. 

7.1.8. Nappali ellátás 

 
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális 

és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 

b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve 

szenvedélybetegek, 

c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, 

de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a 

napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik 

kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős 

személyeket - napközbeni étkeztetését. 

 

Az idősek számára ezen lehetőséget a Szociális és Egészségügyi Központ (SZESZK), míg a 

fogyatékkal élők részére ezt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Marcali Gondviselés Háza 

biztosítja Marcaliban. Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe, a napközbeni étkezésért 

azonban fizetni kell.  

 

7.2. Szakosított szociális szolgáltatások 

7.2.1. Idősek Otthona és Gondozóháza 

 
Az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorult személyekről 

elsődlegesen az alapszolgáltatások keretében kell gondoskodni, s csak azok elégtelensége 

esetén lehet a rászorultakat állapotuk és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában 

gondozni. Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásként Marcali Város 

Önkormányzata az idősek otthonában és idősek gondozóházában való ellátást biztosítja. 

Az intézményben rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó 

öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg 

személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban 

időlegesen nem képesek gondoskodni. 

Az idősek otthonában főszabály szerint csak a megfelelő gondozási szükséglettel rendelkező 

személyek láthatóak el. 

Az ellátásért napi személyi térítési díjat kell fizetni, melynek mértéke az intézményi térítési 

díj harmincad része, a hónapok naptári napjainak számától függetlenül. 
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Idősek Otthona  

 

Intézményi térítési díj  

megnevezése 

Ft 

Ellátási nap 3.000 

Ellátási hónap 90.000 

Önköltség 

Ellátási nap 5.900 

Ellátási hónap 177.050 

 

Idősek Gondozóháza 

 

Intézményi térítési díj  

megnevezése 

Ft 

Ellátási nap 3.000 

Ellátási hónap 90.000 

Önköltség 

Ellátási nap 5.900 

Ellátási hónap 177.050 

 

8. Jogszabályjegyzék: 

 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 

 a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 

29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. 

(XI.24.) SzCsM rendelet 

 az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 

62/2006.(III.27.) Korm. rendelet  

 Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(II.26.) önkormányzati 

rendelete a szociális ellátások és a szociális szolgáltatások helyi szabályairól 

 Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az intézményi térítési díjakról 

szóló 32/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet 


