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I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA ÉS FELADATA 

 

Célja: Az étkeztetést igénybe vevő részére biztosítani a napi egyszeri meleg ételt. 

Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell 

gondoskodni, akik önmagukat, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 

nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 

betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 

 

 Feladata : 

 Az Önkormányzat az étkeztetést – Nyírmada Város Önkormányzatának Napközi konyhája 

útján –  

 az idősek otthonában történő elfogyasztás lehetőségével,  

 a rászorultak otthonába történő kiszállításával, 

  vagy az ellátott által történő elvitellel biztosítja.  

 

II. A MEGVALÓSÍTANÍ KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT 

BEMUTATÁSA, A LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK, A NYÚJTOTT 

SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 
 
1. A megvalósítandó program konkrét bemutatása 
 

Az ellátás Nyírmada Város Önkormányzatának az önkormányzat által biztosított személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján történik. 

 

Az önkormányzat külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkezést biztosítani annak a 

rászorulónak, akinek életét, testi épségét vagy egészségi állapotát az ellátás elmaradása 

veszélyezteti. 

A lakosság körében igény van az alapellátást nyújtó étkeztetésre, mivel jelentős a száma 

azoknak a szociálisan rászoruló személyeknek, akik a napi legalább egyszeri meleg étkezést 

önmaguk, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

képesek biztosítani. 

A szociális alapszolgáltatás iránti igény jelentős növekedése jelenik meg a mai magyar 

társadalomban, s így településünkön is. 

 

2.Az étkezésre szociálisan rászorult: 

 

- életkora alapján 

- egészségi állapota alapján jogosult 

- fogyatékossága alapján jogosult 

- pszichiátriai betegsége alapján jogosult 

- szenvedélybetegsége alapján jogosult 

- hajléktalansága alapján jogosult 

 

 Életkora miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki az étkezés igénybevételekor a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény értelmében a saját jogon járó 

öregségi nyugdíjra jogosító, rá irányadó életkort betöltötte.  



3 

 Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki   

a) súlyos mozgáskorlátozott, vagy mozgásában korlátozott személy,  

b) aki magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy szakorvos által kiállított 

szakvélemény szerint magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek, illetőleg 

fogyatékosságok valamelyikében szenved, vagy 

c) aki krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy 

egészben - nem tud gondoskodni.  

 

 Fogyatékossága miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági 

támogatásban részesül, valamint pszichiátriai betegsége miatt rászorultnak azt kell 

tekinteni, aki az egészségügyről szóló törvény szerint olyan pszichiátriai betegnek 

minősül, akinek a gyógykezelése családi, illetőleg lakókörnyezetében történik és 

személyes szabadságában semmilyen korlátozó intézkedés alatt nem áll.  

 

 Szenvedélybetegsége miatt rászorultnak kell tekinteni azt, aki szakorvos (orvos 

szakértő) által megállapított kóros (krónikus) alkoholizmusa, kábítószer-függősége 

miatt fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, de az alkoholizmusát, 

kábítószer-függőségét gyógyító igazolt kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más 

ellátásban, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett, vagy vesz részt. 

 

 Hajléktalansága miatt rászorult: 

 

 Szociális étkeztetés szempontjából rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek a 

havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át. 

 

3. A létrejövő kapacitások 

 

Étkeztetés igénybevételével javul az ellátottak szociális helyzete, a napi szinten elfogyasztott 

rendszeres meleg, megfelelő összetételű és változatos ebéd megakadályozza az átmeneti vagy 

tartós nélkülözést, éhezést és megelőzi a rendszertelen vagy hiányos étkezés 

következményeként kialakuló egészségkárosodást. 

 

Az elmúlt években egyre nyilvánvalóbbá vált Magyarországon, hogy a szociális 

biztonság megrendült. A családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése 

a jellemző. A fiatalok belső migrációja, az idősek életkorának meghosszabbodása az 

egyszemélyes háztartások növekedéséhez vezettek. 

Az étkeztetés a szociális alapszolgáltatások egyik pillére, mellyel az otthon, a saját 

lakókörnyezetben töltött idő kitolható. 

A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összekapcsolásával az idős, 

fogyatékos ember testi-lelki jóléte biztosítható, a krízishelyzet megszüntethető. 
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4. Nyújtott szolgáltatás elemek: 

 

Az étkeztetés történhet:  

- helyben fogyasztással,  

- elvitellel, 

- lakásra szállítással. 

A főétkezés által biztosított energia és tápanyag dús étel hozzájárul ahhoz, hogy az idős, 

egészségkárosodott, fogyatékos, pszichiátriai beteg mindennapjait saját lakókörnyezetében 

tölthesse. 

Az otthon töltött idő meghosszabbítása az ellátott számára megnyugvást, az egészségügyi 

ellátórendszer számára könnyebbséget, a szociális szakellátás leterheltségének csökkenését 

jelenti.  

Az intézmény a program megvalósulásával igény szerinti szociálisan rászoruló személyt tud 

folyamatosan ellátni. 

 

 

III. MÁS INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

MÓDJA 

 
1. Az együttműködéssel érintett szervek: 

 

Az intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik különösen: 

- módszertani intézménnyel, 

- az intézmény fenntartójával, 

- más hasonló intézménnyel, 

- bentlakásos intézményekkel, 

- családsegítő szolgálattal, 

 

2.Az együttműködés módjai: 

 

Együttműködés a  módszertani intézménnyel: 

Az együttműködés során az intézmény: 

- segítséget kap az ellátás megszervezésében, új módszerek bevezetésében, 

- információt szolgáltat a tevékenységéről, 

- szakmai tanácsot kérhet, 

- közreműködik a módszertani intézmény által folyatott szakmai ellenőrzésekben. 

 

Együttműködés az intézmény fenntartójával: 
Az intézmény fenntartóval való együttműködés többoldalú. Kiterjed a 

- költségvetési, így pénzügyi és gazdasági tevékenységre, e tevékenység ellenőrzésére, 

- szakmai feladatellátás nyomon követésére, ellenőrzésére, 

- a szakmai program szerinti működésre stb. 

 

Együttműködés más hasonló intézménnyel: 
A más hasonló intézménnyel való együttműködés során az intézmények kölcsönösen 

tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, az alkalmazott új módszerekről, 

eredményeikről stb. 
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Együttműködés a bentlakásos intézménnyel: 
A bentlakásos intézménnyel való együttműködés célja a szociális ellátórendszer rugalmas 

együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai ismeretátadásban, az 

ellátottaknak legjobban megfelelő szociális intézményi elhelyezés megkeresésében. 

 

Együttműködés más családsegítő szolgálattal: 

Az intézmény együttműködik az idős megfelelő ellátása érdekében a családsegítő szolgálattal. 

Az együttműködésre sor kerülhet akkor, ha a családsegítő szolgálat jelzi adott személy 

szolgáltatás igénylésének szükségességét. 

 

 

IV. AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT JELLEMZŐI 

 

A népesség elöregedése, a családi struktúrák változásai, valamint a lakosság anyagi helyzete 

romlásának következtében megnőtt az igény a személyes gondoskodási formák iránt. 

Településünkön a lakosság korösszetétele kedvezőtlen, magas az időskorúak aránya. A 

munkahelyek folyamatos megszűnése miatt megfigyelhető a fiatalok elvándorlása. Többek 

között ennek is köszönhető, hogy ma már kevéssé jellemző a több generáció együttélése, ami 

megnehezíti az önmaguk ellátásában segítségre szoruló időskorúak gondozását. Emiatt egyre 

növekszik azok aránya, akik idősen egyedül élnek. Emellett növekvő tendenciát mutat azok 

száma is, akik különböző testi, szellemi, valamint szociális problémákkal küzdenek, és emiatt 

segítségre szorulnak. 

Ezért szociális alapszolgáltatás keretében Nyírmada Város Önkormányzata a Város 

közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező rászorulók 

részére biztosítja a szociális étkeztetést, különösen azoknak, akik 

 időskorúak (65 év felettiek), 

 egészségi állapotuk miatt rászorulók, 

 fogyatékkal élő személyek, 

 pszichiátriai betegek,  

 szenvedélybetegek, vagy 

 hajléktalanok. 

 
V. A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA 

A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE, 

RENDSZERESSÉGE 
 

Az önkormányzat a napi egyszeri meleg ételt Nyírmada Város Önkormányzatának Napközi 

konyháján keresztül munkanapokon (hétfőtől-péntekig)  biztosítja. 

Az élelmiszer nyersanyag költségét Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2017. (III. 21.) önkormányzati rendelete - intézményi nyersanyagnormáról és a térítési 

díjakról  - határozza meg. 
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1. A feladatellátás módja 

Az étkeztetés feladatellátása a vonatkozó szabályzatok szerint történik.  

Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha 

az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az 

ellátást igénybe vevő részére a diétás étkeztetést kell biztosítani.   

2. Biztosított szolgáltatások, tevékenységek leírása: 
Az étkezést a lakosság szükségletének megfelelően szervezzük meg;  

A szociális étkezők számára az egyszeri meleg ételt Nyírmada Város Önkormányzatának 

Napközi konyhájáról vásároljuk. 

  

-  az étel helyben fogyasztásához az idősek otthona épületében rendelkezésre áll az étkező, a 

kézmosási lehetőség, nemenkénti elkülönített illemhely, evőeszköz, étkészlet. 

 

- az étel elvitelének lehetővé tételéhez is biztosítunk szolgáltatást. Hiszen az idősek klubjában 

a várakozáshoz kulturált körülményeket, a várakozási idő hasznos eltöltéséhez napi lapok 

olvasását biztosítjuk. 

 

- az étel lakásra szállítását az önkormányzat buszával és a nappali ellátás gondozója 

közreműködésével oldjuk meg. 

 

Az étkeztetésről – a vonatkozó jogszabályban meghatározott - igénybevételi naplót kell 

vezetni. Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló (az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 4. 

számú melléklete), amely alapját képezi a normatív állami támogatás igénybevételének. 

 

3.Az étrend formái:  

- normál étrend,  

- diétás étrend (orvos utasítása szerint) 

 

4.Az étkezések időpontja: 

 Helyben fogyasztásra: 12:30 órától 13:30 óráig, 

 Ebédelvitelre: 11:30 órától 13:30 óráig, van lehetőség,  

 Ebédkihordás 11:30 órától 13:00 óráig történik. 

 

5.Az étel kiszállításával kapcsolatos feladatok: 

Az ételhordó edények tisztán tartása, az ellátottak kötelessége, és a csereedények biztosítása 

is. 

Az ételeseket az intézményben megfelelő polcok biztosításával tároljuk. Az ételeseket 

higiéniai szempontból a konyha alkalmazottai vizsgálják felül a HACCP- rendszernek 

megfelelően. Ha szükséges, az idősek klubja gondozónője köteles átmosni, ill. fertőtleníteni. 

 

Ügyelni kell a szakszerű tárolásra, szállításra és arra, hogy a kiszállítás 20 percen belül 

történjen meg. 
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VI. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA 

 
1. Kérelem, csatolandó dokumentumok 

 

Az ellátást igénybe vevő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik, melyet az 

intézményvezetőhöz kell benyújtani írásban az erre a célra kialakított formanyomtatványon. 

Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban nyilatkozik arról, hogy 

igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél valamilyen alapszolgáltatást.  

 
A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet II. része 

szerinti jövedelemnyilatkozatot is. A nyomtatványon van lehetősége az ellátottnak vagy a 

térítési díjat megfizető más személynek arra, hogy jelezze: önként vállalja az intézményi 

térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ilyen esetben a személyes adatokon, az 

önkéntes vállalás tényén és az aláíráson kívül a nyomtatvány további részeinek (és a 

vagyonnyilatkozatnak) a kitöltése, illetve igazolások benyújtása a jövedelemről szükségtelen, 

ugyanis a jövedelem vizsgálatára nem kerül sor.  

Önkéntes vállalás hiányában e vállalás elutasításának tényét kell jelölni a 

jövedelemnyilatkozatban, és ki kell tölteni – kizárólag az ellátott jövedelmére vonatkozóan - a 

nyomtatvány első, jövedelemtípusokra és azok nettó összegére vonatkozó táblázatát, mely 

jövedelmeket igazolni is kell. A második táblázat kitöltése szükségtelen.  

A jövedelemnyilatkozat második táblázatát kizárólag kiskorú igénylő esetén szükséges 

kitölteni. Ilyen esetben a személyazonosító adatokat a kiskorúra vonatkozóan kell felvenni, az 

önkéntes vállalás vonatkozásában a már leírtak szerint kell eljárni. Önkéntes vállalás 

hiányában szükséges a jövedelemtípusokra és azok összegére vonatkozó második táblázatot 

kitölteni, nemcsak a kiskorú és a szülők, hanem valamennyi, a családban élő közeli 

hozzátartozó (tehát az egy lakásban lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező közeli hozzátartozók) jövedelmére vonatkozóan, és ez alapján nem a szülők, 

hanem a család egy főre jutó jövedelmét kell figyelembe venni. Kiskorú igénylő esetén az 

első jövedelmi táblázat kitöltése szükségtelen. 

A rendelet 1. számú mellékletének II. része szerinti két táblázat közül tehát kiskorú igénylő 

esetén kizárólag a második táblázatot, egyéb esetben kizárólag az első táblázatot szükséges 

kitölteni. Ugyanakkor mindkét táblázat a formanyomtatvány részét képezi, azok egymástól 

nem választhatók szét.  

 

2. Az eljárás menete a kérelem benyújtását követően   
 

A szociális munkatárs a szolgáltatásra vonatkozó igényt az érkezésének napján 

nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás vezetésének célja a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) meghatározott jogok 

érvényesülésének elősegítése. 

A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 

 a kérelmező természetes személyazonosító adatai, 

 a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe, 

 a kérelmező állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült, hontalan 

jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adat, 

 a kérelmező cselekvőképességére vonatkozó adat, 
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 a kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett 

hozzátartozója neve, születési neve, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy 

értesítési címe, 

 a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja, 

 soron kívüli ellátásra vonatkozó igény. 

 

A nyilvántartás a szolgáltatás megkezdésekor a fenti nyilvántartásban rögzített adatok 

kiegészítésre kerülnek az alábbi adatokkal: 

 

 az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele, 

 az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének 

módja, oka, 

 a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó 

adatok, különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó 

körülményekre vonatkozó adatok, 

 az ellátás kezdetének időpontja, 

 az intézményi ellátás időtartama (a határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölését), 

 az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, 

 a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok, amennyiben 

az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár, 

 az ellátás megszüntetésének módja, valamint 

 az igénybe vevő természetes személyazonosító adatai. 

 

Az intézményvezető az étkeztetés nyújtásának megkezdését megelőzően (valamint a térítési 

díj felülvizsgálatakor) megvizsgálja az ellátást igénylő rendszeres havi jövedelmét, kiskorú 

esetén pedig a család egy főre jutó havi jövedelmét. 

A szociális étkeztetésre való jogosultságot az intézményvezető határozattal állapítja meg. 

Amennyiben a kérelem elbírálás pozitív, megtörténik az ellátott nyilvántartásba vétele, külön 

írásbeli értesítés nélkül. Elutasítás esetén a kérelmező írásbeli értesítést kap, mely ellen 

jogorvoslatért a képviselő-testülethez fordulhat. 

Az étkeztetésre való jogosultság megállapítását követően az intézményvezető és a jogosult 

megállapodást köt az Szt. 94/C. §-a szerint, mely tartalmazza:  

 az ellátás kezdetének időpontját, 

 az ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), 

 az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát, 

 a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 

amennyiben az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár, 

 az ellátás megszüntetésének módjait, valamint 

 az igénybe vevő természetes személyazonosító adatait. 
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Az intézmény a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, 

fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza: 

 a jogosult természetes személyazonosító adatait; 

 a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült 

jogállását; 

 a jogosult belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét; 

 a jogosult tartására köteles személy természetes személyazonosító adatait; 

 a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó 

adatokat; 

 a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó 

döntést; 

 a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat, 

valamint 

 a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét. 

3. Igénybe vevői nyilvántartás  
 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati 

azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 

módosításának megfelelően 2012. március 1. napjától Nyírmada Város Önkormányzata, mint 

a szociális étkeztetés fenntartója eleget tesz az igénybe vevői nyilvántartásba történő 

adatszolgáltatási kötelezettségének. (A nyilvántartás vezetésének kötelezettsége arra az 

engedélyesre terjed ki, amely bármely általa nyújtott szolgáltatás után az adott időpontban 

normatív állami hozzájárulásban vagy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 

finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti 

finanszírozásban részesül.) 

Az adatszolgáltatás az igénybe vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatainak rögzítéséből és a 

napi jelentésből áll. 

Az adatszolgáltatásra jogosult az e-képviselő által kijelölt adatszolgáltató munkatárs (szociális 

munkatárs) közreműködésével az Szt.-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott, az étkeztetést 

igénybe vevőre vonatkozó adatokat legkésőbb az igénybevétel első napját követő munkanap 

24 óráig rögzíti az igénybe vevői nyilvántartásban. Ha a szolgáltatás igénybevétele 

megszűnik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a megszűnést követő munkanap 24 óráig rögzíti.  

Az adatszolgáltatásra jogosult az igénybe vevői nyilvántartásban naponta nyilatkozik arról, 

hogy a rögzített személy a szolgáltatást az adott napon igénybe vette-e (napi jelentés), az adott 

napot követő munkanap 24 óráig. 

 

4. Az intézményi jogviszony megszűnik 

 

 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

 a jogosult halálával, 

 a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam 

lejártával, kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés 

időtartama meghosszabbítható. 

 A 94/C. § szerinti megállapodás felmondásával. 



10 

 (1) A 94/C. § szerinti megállapodást 

          a) az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül írásban mondhatja fel, 

          b) állami fenntartású intézmény esetén az intézményvezető írásban mondhatja fel, 

          c) egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény esetén a fenntartó vagy az      

általa megbízott személy írásban mondhatja fel, 

(2) Az állami fenntartású, egyházi fenntartású és nem állami fenntartású intézmény részéről 

bentlakásos intézményi ellátás esetén a felmondásnak akkor van helye ha, 

      a) az ellátott másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, vagy további intézményi      

elhelyezése nem indokolt. 

      b) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, 

c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésidíj-fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

(3) A felmondási idő, ha a megállapodás másként nem rendelkezik, 

a) alapszolgáltatás esetén tizenöt nap, 

b) bentlakásos intézmény esetén három hónap. 

Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője 

kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az 

intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetekben a jogviszony a felek 

megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint 

szűnik meg. 

 

Az Intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető 

panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a 

jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 

nyolc napon belül az Intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetekben az ellátást 

változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság 

jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 

 

Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az Intézmény vezetője értesíti a jogosultat, 

illetve törvényes képviselőjét. 

 

4. Térítési díj szabályozása 

 

A térítési díj meghatározásánál figyelembe vesszük a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, a 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletet a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról és a fenntartó Nyírmada Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét a szociális 

igazgatásról és a szociális önkormányzati ellátásokról. 

1.A térítési díj fizetésére jogosult: 

a) az ellátást igénybe vevő jogosult, 

b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 

c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott 

gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a 

tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének két és félszeresét, 
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d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy, 

e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy [a c)–e) pont alattiak a 

továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy] köteles megfizetni [az a)–e) 

pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett]. 

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, 

1. aki jövedelemmel nem rendelkezik, 

2. és bentlakásos ellátás esetében a jelzálog alapjául szolgáló vagyona és a 117/D. § (3) 

bekezdése szerinti eljárásban jogerősen térítési díj fizetésére kötelezett nagykorú, vér 

szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke nincs. 

2.Térítési díj meghatározásának alapja 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: 

intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló 

törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön 

jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat 

integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek 

szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.  

 A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az 

intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás 

igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi 

térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az 

intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez 

pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla. 

A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében 

foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, 

ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. 

 Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi 

térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a bekezdés 

szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az 

állami fenntartó a térítési díj összegéről határozattal dönt. 

3.A személyi térítési díj felülvizsgálata: 

 A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal 

vizsgálható felül és változtatható meg,  kivéve ha az ellátott jövedelme 

a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díjfizetési 

kötelezettségének nem tud eleget tenni; 

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben 

növekedett. 
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c) (A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj 

megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új 

térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző 

időszakra. 

 A személyi térítési díj felülvizsgálata során a (4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen 

alkalmazni kell. 

 A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell 

megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 

tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 

 A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön 

jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

 4.Térítésmentesen nyújtott szolgáltatásunk 

- nappali ellátás (idősek klubja)  

5.Jövedelemvizsgálat személyes gondoskodás esetében 

Az intézmény (szolgáltató) vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának 

megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő 

- havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

esetén, 

- havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, 

gondozást nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén. 

Az intézmény (szolgáltató) vezetője a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott 

- havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézmény esetén, 

- havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén, 

 A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál 

        -   a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, 

- kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell 

figyelembe venni. 

 A szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon 

állapítja meg. 

 A személyi térítési díj – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – nem haladhatja meg az (1) 

bekezdés szerinti jövedelem 
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- a)30%-át étkeztetés, 

- b)25%-át házi segítségnyújtás, 

- 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató 

szolgáltatás, 

- 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében. 

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi 

jövedelmének 

- 15%-át a nappali ellátást, 

- 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést, 

- 60%-át az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények esetén. 

6. A személyi térítési díj befizetésére kötelezett: 

 a kiskorú és a gondnokság alatt álló jogosult esetén a törvényes 

képviselő; 

 a gondnokság alatt nem álló, magasabb összegű családi pótlékban 

részesülő jogosult esetén a családi pótlékra vagy a családi pótlék 

felvételére jogosult, 

 az a)—b) pontban nem szabályozott esetekben a térítési díj fizetésére 

kötelezett jogosult vagy tartására köteles és képes személy fizeti meg 

az intézménynek. 

 Ha a személyi térítési díjat az nem fizetik meg, illetve ha a költőpénzt az intézmény 

biztosítja, a követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kötelezett 

ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja. 

 A jelzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott folyó évi hátralék erejéig lehet 

bejegyezni. A jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a jogszabályi 

feltételek fennállása esetén – a fenntartó kérelme alapján – határozatot hoz. A határozatot az 

ingatlanügyi hatósággal közölni kell. 

Általános szabályok 

A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a 

továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg, amelyet az Szt.-ben, e rendeletben, a 

fenntartó önkormányzatok rendeletében, valamint az Szt. 94/C. §-a, illetve a 2011. január 1-

jét megelőzően hatályos 94/B. vagy 94/D. §-a szerinti megállapodásban (a továbbiakban 

együtt: megállapodás) foglaltak szerint kell megfizetni. Az Szt. 115. §-ának (9) bekezdése 

szerint számított térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját 

hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz. 

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

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

intézményi térítési díjjal azonos összegű. 
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Ha a családi pótlékot az intézmény vezetőjének folyósítják, akkor a családi pótlékra jutó 

személyi térítési díjat az intézményvezető fizeti be. 

A személyi térítési díj mellett eseti térítési díj kérhető a külön jogszabály szerinti 

alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által 

szervezett szabadidős programokért. Az eseti térítési díj fizetésének eseteit a házirendben és a 

megállapodásban kell meghatározni. 

 Az Szt. 117/B. §-a szerinti esetben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más 

személy az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését egy év 

időtartamra, tartós bentlakásos intézmény esetén legfeljebb három év időtartamra vállalhatja, 

amely időtartam meghosszabbítható. Ha az (1) bekezdés szerinti időtartam 

meghosszabbítására nem kerül sor, az Szt.-nek a személyi térítési díj megállapítására 

vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni. 

 Az Szt. 68/B. §-a szerinti esetben az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más 

személy a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését 

határozatlan időre vagy határozott idejű megállapodás esetén legalább egy év időtartamra 

vállalja. 

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat 

 étkeztetés esetén ellátási napra, 

 nappali ellátás esetén ellátási napra, 

 bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve 

kell meghatározni. 

Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező 

szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá 

bentlakásos intézményi ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható. 

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék 

bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-

ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni. 

 

A szociális étkeztetés intézményi térítési díját Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 

 

VII. AZ ELLÁTOTTAK ÉS A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZŐ 

SZEMÉLYEK JOGAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS 

SZABÁLYOK 

1.A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben ellátottak jogai 

 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga 

van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által 
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biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota 

alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. Az alapszolgáltatásban részesülő 

számára az igénybe vett ellátáshoz kapcsolódó, az e törvényben meghatározott általános vagy 

speciális jogokat is biztosítani kell. 

(2)A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell 

tartani. Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény 

felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek 

mellett lehet vizsgálni. 

(3) Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 

kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény 

vezetője évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól 

látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybe 

vevő részére. 

 A tájékoztató tartalmazza: 

a) az intézmény működési költségének összesítését, 

b) térítésmentesen biztosított szolgáltatások kivételével az intézményi térítési díj havi 

összegét, 

c) az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét. 

(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást 

olyan módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető 

alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel 

 az élethez, emberi méltósághoz, 

 a testi épséghez, 

 a testi-lelki egészséghez való jogra. 

(5) Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 

magánéletével kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet 

kell fordítani arra, hogy az ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek 

hozzá. Az intézményvezető köteles biztosítani továbbá, hogy az intézményi elhelyezés során 

az ellátott egészségi állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival 

kapcsolatos információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne 

szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális 

rászorultságának tényére. 

(13) Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél 

fogva közvetlenül nem képes a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek 

megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve értesíti az ellátott törvényes 

képviselőjét, vagy az ellátott jogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges 

segítségnyújtás céljából. 
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(14) Az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 

kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, 

vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 

nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. A gondnokság alatt álló jogosult 

érdekeinek védelmében az intézményvezető köteles kezdeményezni új gondnok kirendelését, 

ha a gondnok a gondnoki teendőket nem megfelelően látja el, különösen, ha nem a 

gondnokolt érdekeinek figyelembevételével végzi ezen feladatokat. 

Az ellátott jogi képviselő: 

Az ellátott jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alap-és szakosított ellátási 

formákat igénybe vevők részére nyújt segítséget jogaik gyakorlásában. Működése során 

tekintettel van a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.tv. 

rendelkezéseire. 

 

Az ellátott jogi képviselő feladatai: 

 

 Megkeresésre, vagy saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújt az ellátottakat érintő 

legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást 

igénybe vevőket érintő jogokról. 

 Segíti az ellátást igénybe vevőt az ellátással kapcsolatos kérdések, problémák 

megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény és az ellátott között kialakult 

konfliktus megoldásában. 

 Segít az ellátást igénybe vevőnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak 

kivizsgálását az intézmény vezetőjénél és annak fenntartójánál. 

 A jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével eljárhat az 

intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál, illetve az 

arra illetékes hatóságnál, és ennek során – írásbeli meghatalmazás alapján – képviselheti 

az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét. 

 Az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a szociális 

intézményben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól továbbá ezen jogok 

érvényesüléséről és figyelembevételéről a szakmai munka során. 

 Intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat megszüntetésére. 

 Észrevételt tehet az intézményben folyó gondozási munkára vonatkozóan az intézmény 

vezetőjénél. 

 Amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását észleli, 

intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé. 

 A korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt megvizsgálhatja. 

 

Az ellátott jogi képviselő e célra létrehozott szervezeten belül működik. A személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmény vezetője az ellátottakat tájékoztatja az ellátott jogi 

képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátott jogi képviselő elérhetőségéről. 

Az ellátott jogi képviselő munkaköre pályázat útján tölthető be, külön jogszabályban 

meghatározott felsőfokú iskolai végzettséggel. 

 

Az ellátott jogi képviselő jogosult:  

 

- a szociális intézmény működési területére belépni, 

- a vonatkozó iratokba betekinteni, 
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- a szolgáltatást végző dolgozókhoz kérdést intézni 

 

Az ellátott jogi képviselő köteles az ellátást igénybe vevőre vonatkozó, és tudomására jutott 

orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénybe vevő személyes adatait a vonatkozó 

jogszabályok szerint kezelni. 

 

Az intézmény valamennyi dolgozója számára biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez 

kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és 

személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint hogy a munkáltató biztosítsa 

számukra az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeit. 

 

 

Ha a szociális segítőt éri sérelem az ellátott részéről, azt haladéktalanul jelzi az igazgatónak. 

Az igazgató köteles az ügyet kivizsgálni, ha a vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy 

a kliens a dolgozó emberi, állampolgári jogait valóban megsértette, vagy magatartása a 

dolgozó testi épségét, egészségét veszélyeztette az igazgató az érintett ellátott intézményi 

jogviszonyát megszüntetheti. 

 

 

VIII. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 

 

Az intézmény neve: 

 Nyírmadai Szociális Ápolási – Gondozási Központ 

 

Az intézmény székhelye: 

4564 Nyírmada, Petőfi út 1. 

 

Az intézmény fenntartója: 

Nyírmada Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. 

 

Az intézmény működési területe: 

Nyírmada Város közigazgatási területe, a bentlakásos idősek otthona esetén az ország egész 

területe. 

 

Nyírmada Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 13/2016. (I.25.) számú 

határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szerint a 

településen az időskorúak alapellátását, valamint Idősek Otthonát, Nyírmadai Szociális 

Ápolási – Gondozási Központ (mint egyesített, integrált szociális intézmény)  szervezeti 

keretben működteti. 

Az Étkeztetés a Nyírmadai Szociális Ápolási - Gondozási Központon, mint integrált 

intézményen belül működik, annak önálló szervezeti egységeként.  

 

Nyírmada 2017. október 24. 

 

 

                 Szűcsné Mátyus Judit 


