
Marcali Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

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

 
 

 
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
7/2012. (II. 17.)  

 
Ö N K O R M Á N Y Z A T I  R E N D E L E T E  

 
a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

10/2003. (VI. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról  
 
 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1 § (2) 
bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26.§- ában, 32.§ (1), (3) bekezdésében, 37.§ (1) bekezdés d) pontjában, 
37/A.§ (3) bekezdésében, 43/B.§ (1) és (3) bekezdésében, 45.§ (1), (3) bekezdésében, 46.§ (1) bekezdésében, 
47.§ (2) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 50.§- ának (3) bekezdésében, 55/C.§ (1), (3), (4) bekezdésében, 
60.§ (3), (4) bekezdésében, 62.§ (2) bekezdésében, 92.§ (1), (2) bekezdésében, a 115.§ (3), (10) bekezdéseiben, a 
132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. 
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 10/2003. (VI. 20.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a következők szerint 
módosítja: 
 

1. § 
 

 A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. § 
 

E rendelet hatálya kiterjed Marcali Város Önkormányzata illetékességi területén élő, a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre és 
ellátásokra.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A szociális alap- és szakellátások biztosítása – a családsegítést, tanyagondnoki szolgáltatást kivéve – 
megállapodás alapján történik. Az intézményi elhelyezésről kötött megállapodás tartalmazza az Szt. 94/C. § (3) 
bekezdésében meghatározottakat.”  

 
3. § 

 
A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„10. § 

„(1) Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ápolási díjat állapíthat meg az Szt. 43/B. § (1) 
bekezdésében meghatározott személy részére, amennyiben 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.   

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint megállapított ápolási díj összege az Szt. 44. § (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott összeg. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint megállapított ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha az 
ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti. A kötelezettség nem teljesítésének minősül, ha az ápolást 
végző személy az ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete 
higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre.  
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(4) A házi segítségnyújtást végző intézmény, a SZESZK az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését 
félévente legalább egyszer ellenőrzi.” 
  

4. § 
 

A Rendelet 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10%-
ánál, de elérheti annak teljes összegét. A 2012. évben a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége: 230. 
750.- Ft.” 
 

5. § 
 
A Rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásként az 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 
területén a Marcali Többcélú Kistérségi Társulással kötött ellátási szerződés alapján a Szociális és Egészségügyi 
Szolgáltató Központ útján. ”   
 

6. § 
 

A Rendelet 33. § (2) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A szociális rászorultságot jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetében, a 
gondozási szükségletet házi segítségnyújtás és idősotthoni elhelyezés iránti kérelem esetén kell vizsgálni, kivéve 
az e rendelet 53. § (2) bekezdésében meghatározott esetben.” 
 

7. § 
 
A Rendelet 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az intézményvezető a szociális rászorultságot az Szt. 59/A. (3) bekezdésében foglaltak szerint vizsgálja és 
vizsgálja felül.” 
 

8. § 
 
A Rendelet 33. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) Az e rendeletben szabályozott intézményi jogviszony megszűnik az Szt. 100-101. §-aiban meghatározott 
esetekben.”   
 

9. § 
 
A Rendelet 35. § az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki: 

„(13) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja az Szt. 117/B. 
§ (2) bekezdésében foglaltak szerinti térítési díj megfizetését, ebben az esetben az (5)-(10) 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.”  
 

10. § 
 
A Rendelet 39. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9) Az ellátásban részesülő személy, akinek havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 100%-át nem haladja meg, a megállapított intézményi térítési díj 50%-ának megfelelő normatív 
kedvezményre jogosult.” 

 
11. § 

 
A Rendelet 40/A. §-a a következő (12a)-(12d) bekezdésekkel egészül ki: 
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„(12a) Az ellátásban részesülő személy, akinek havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 200%-át nem haladja meg, a megállapított intézményi térítési díj 50%-ának megfelelő normatív 
kedvezményre jogosult.   

(12b) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítésid íjat megfizető más személy írásban vállalhatja az Szt. 117/B. 
§ (1) bekezdésében foglaltak szerint megállapított személyi térítési díj megfizetését, ebben az esetben nem kell 
alkalmazni a 4. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a 40/A. § (9)-(12) bekezdéseiben foglaltakat, 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. 

(12c) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja az Szt. 117/B. 
§ (2) bekezdésében foglaltak szerint megállapított személyi térítési díj megfizetését, ebben az esetben nem kell 
alkalmazni a (9)- (12) bekezdésben foglaltakat, 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. 

(12d) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételéért a (7)-(12a) bekezdések szerint megállapított 
személyi térítési díjat az intézményvezető javaslatára az önkormányzat mérsékelheti, vagy elengedheti, így 
különösen betegség, haláleset, magas gyógyszerköltség, a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét el 
nem érő jövedelem esetén.” 
 

12. § 
 

 
A Rendelet 45/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„ 45/A. § 
 
(1) A közösségi alapellátás a pszichiátriai betegek részére nyújtott ellátás, amelynek keretében számukra az Szt. 
65/A. § (2) bekezdésében meghatározottakat biztosítani kell. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi alapellátás térítésmentes.” 
 

13. § 
 
A Rendelet 47. §-a az alábbi (3a) bekezdéssel egészül ki: 

 „(3a) A kiskorú ellátásban részesülő személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%- át nem haladja meg, a megállapított intézményi 
térítési díj 90%-ának megfelelő normatív kedvezményre jogosult.” 
 

14. § 
 

A Rendelet 47. §-a az alábbi (4a) bekezdéssel egészül ki:  

„(4a) Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja az Szt. 117/B. 
§ (2) bekezdésében foglaltak szerint megállapított személyi térítési díj megfizetését, 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.” 
 

15. § 
 
A Rendelet 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„53. § 

 
(1) Idősotthoni ellátás az Szt. 68. § (1), (2), (5) bekezdéseiben meghatározott személyeknek nyújtható. 

(2) Idősek otthonában a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig az Szt. 68/B. § (1) bekezdésében meghatározott 
személy is ellátható az Szt. 68/B. § (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott feltételekkel.” 
 

16. § 
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(1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet 9. §, 10. §, 12. §-a 2012. március 1-jén, a 11. §-a 2012. április 1-én lép hatályba. 

(3) Jelen rendelet 2012. április 2-án hatályát veszti. 

(4) Jelen rendeletben foglaltakat – a 9. §, 10. §, 11. § kivételével – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell. 

(5) Jelen rendelet 2012. március 1-i hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 11. §-a, a Rendelet 
35. § (2) első mondatának „tárgyévi” szövegrésze, 37. §-a, 40. §-a, 42. §-a, 47. § (7)-(8) bekezdései, 50. § (2), 
(6), (8), (9) bekezdései, 50. § (5) bekezdése első mondatának „és szociális étkeztetésre” szövegrésze, 52. §-a.  

(6) Jelen rendelet 2012. április 1-i hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 40/A. § (7)-(8) 
bekezdése. 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi rendszeréről  

szóló 10/2003. (VI. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
7/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének 

 
I N D O K O L Á S A  

 
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 10/2003. (VI.20.) számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) részben a Somogy Megyei 
Kormányhivatal 2011. novemberében tartott komplex ellenőrzése alapján megfogalmazott intézkedési tervben 
foglaltak, részben a szociális igazgatásról és szociális ellátások szabályairól szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) módosításai, részben pedig a személyes gondoskodást nyújtó ellátások változása, részben 
pedig a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának változása miatt módosítani 
szükséges. 

A Rendelet hatálya nem felelt meg teljes mértékben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglaltaknak, ezért a jogalkalmazás megkönnyítése végett a személyi 
és tárgyi hatály tekintetében az Szt. 3. §-ára történő merev hivatkozás került alkalmazásra. 

A Rendeletben merev hivatkozás történik ezt követően az intézményi ellátásokra kötött megállapodások 
tartalmára vonatkozóan.  

A képviselő-testület által méltányosságból megállapítható ápolási díj szabályozásánál is ezt követően merev 
hivatkozás történik a jogosultság Szt. 41-43. §-aiban rögzített feltételek kötelező alkalmazására. A képviselő-
testület által korábban szabályozott jövedelemi jogosultság változtatás nélkül marad, törlésre kerül viszont az a 
két jogosultsági feltétel, amely az Szt. fent hivatkozott rendelkezéseit bővítette.    

A temetési segély összege legalább a helyben szokásos, legolcsóbb temetés 10%-a, legfeljebb a temetés teljes 
költsége lehet. A rendelet korábban nem határozta meg összegszerűen a legolcsóbb temetést.  Ezt követően 
minden évben rögzítésre kerül a helyben szokásos, legolcsóbb temetés konkrét összege, amely a temetési segély 
mértékének számításánál irányadó. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás köre bővül a közösségi ellátás keretében a pszichiátriai 
betegek alapellátásával. A finanszírozási változások miatt kellett ezt a korábban is meglévő ellátást 
megszüntetni, de pályázati támogatás alapján az idei évben ez működtethető.   

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás 
esetében, gondozási szükségletet a házi segítségnyújtás és az idősotthoni elhelyezés iránti kérelem esetében kell 
vizsgálni, kivéve ez utóbbi ellátás esetében azon kérelmezőket, akik írásban vállalják a szolgáltatási önköltség 
megfizetését – lásd módosító rendelet 14. §-a.  

A házi segítségnyújtás esetén az intézményi térítési díjak változása miatt az ellátásban részesülő azon személy, 
akinek a havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át, 50%- 
os normatív kedvezményre jogosult. 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében a fizetendő térítési díj szabályoknál megtörténik a 
hivatkozás az Szt. 117/B. § (2) bekezdésében foglalt azon esetre, amikor az ellátási igénylő, az ellátott vagy a 
térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja az intézményi térítési díj és a számára megállapított 
személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését is. 

A támogató szolgáltatásnál, a szállító szolgáltatás esetében a szociálisan rászorult személyek számára is 
megállapításra kerül intézményi térítési díj, a kiskorúak tekintetében 90%-os normatív kedvezmény kerül 
rögzítésre, amennyiben a családban az egy főre jutó havi jövedelem a mindkori öregségi nyugdíj legkisebb 
összegének 150%- át nem haladja meg. 
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Az idősotthoni ellátás szabályai változtak az Szt.-ben. Idősotthoni ellátás nyújtható a férőhelyszám legfeljebb 
15%- áig annak a személynek is, akinek nincs 4 órát meghaladó gondozási szükséglete. Ebben az esetben írásban 
vállalja az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy a szolgáltatási önköltséggel azonos 
mértékű személyi térítési díj megfizetését. Ezen ellátottak után normatív állami hozzájárulás nem vehető 
igénybe, más személy az ellátottal együtt csak akkor helyezhető el, ha szintén vállalja a fentiek szerinti térítési 
díj megfizetését. Biztosítani kell, hogy az ellátást ily módon igénybe vevő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, 
mintha a fentiek szerinti vállalást nem tenné meg. Az ellátás megkezdésétől számított 1 évet követően az 
intézményvezető elvégeztetheti a gondozási szükséglet vizsgálatát. Amennyiben a gondozási szükségletet 
megállapítják, az ellátott után igénybe lehet venni a normatív állami hozzájárulást és a térítési díjat is az 
általános szabályok szerint kell megállapítani. A gondozási szükséglet hiányának megállapítása az intézményi 
jogviszony további fennállását nem érinti.   

Javaslom, hogy a rendelet részben a kihirdetését követő napon, részben – az intézményi térítési díjak 2012. 
március 1-jével történő megváltozására tekintettel, 2012. március 1-jén lépjen hatályba.  

Marcali, 2012. február 13. 
 
 
 

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
jegyző 

 
 


