
Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016.(III.14. ) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról és  szociális alapszolgáltatásokról szóló 2/2015.(III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (1) a) pontjában, valamint a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi 

III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 

pontjában, 26. §, 45. § (1) bekezdésében, 92. §. (1)  bekezdésében, és a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ A települési támogatásokról és szociális alapszolgáltatásokról szóló 2/2015.(III.1.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 14. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„ (1) A rendkívüli települési támogatás évente egyszer és egy jogcímen igényelhető, 

összege legfeljebb – a (2)-(3) bekezdésben foglaltakat kivéve - 10.000 Ft. 

(2) A téli tüzelő biztosításához igényelt rendkívüli települési támogatás maximum 

5 q tüzifa formájában is nyújtható. 

(3) Kiskorú gyermek neveléséhez, így különösen a gyermek iskoláztatásához, a 

válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek 

fogadásának előkészítéséhez, a gyermek családba való visszakerülésének 

elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás esetében a rendkívüli 

települési támogatás gyermekenként évi 5.000 Ft.” 

 

2.§ A Rendelet 16.§  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A rendkívüli települési támogatás - a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - évente 

csak egy jogcímen igényelhető. 

 

(2) A  jelzőrendszer tagjának jelzése alapján, a kiskorút nevelő krízishelyzetbe 

került családok azonnali megsegítésére,  jövedelmi helyzetre tekintet nélkül, 

további egy alkalommal a családgondozó közreműködésével felhasználandó  

rendkívüli települési támogatás állapítható meg.” 

 

3.§ A Rendelet 17.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„(1) Települési támogatás visszatérítendő támogatás, kamatmentes kölcsön formájában 

is nyújtható elemi kár elhárításához, közeli hozzátartozó halálesete miatti többletkiadás 

keletkezése, közműszolgáltatás biztosítását veszélyeztető közműdíjtartozás 

felhalmozása esetén, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a kár, a temetési 



költség, illetve közműdíjtartozás megfizetése családja életét vagy létfenntartását 

veszélyezteti.” 

 

 

4.§ A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A házi segítségnyújtásra az Szt rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2)A házi segítségnyújtás keretében végzett szociális segítés és személyi gondozás 

tekintetében egyaránt a 2. mellékletben meghatározott intézményi térítési díjat kell 

alkalmazni.” 

 

5.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

6.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 Gelencsérné Tolnai Klára                                       dr. Girst Julianna  

                    polgármester          jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet 2016.március 14-én kihirdetve. 

 

Madocsa, 2016. március 16. 

 

 

dr. Girst Julianna  

jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. melléklet a 4/2016.(III.14.) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a 2/2015.(III.1.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A szociális alapellátások intézményi térítési díjának,  

valamint a személyi térítési díjak mértékének megállapítása 
 

1.) Szociális étkeztetés: 

 

 

a.) Intézményi térítési díj (adag)                                                   

            

            1. Kiszállítás nélkül                                                                    620,- Ft  

            2. Kiszállítással                                                                          705,- Ft 

 

b.) Intézményi térítési díj számítási módja: 

 

  1. 2016. évben az étkeztetés tervezett önköltsége:               10.990.000,- Ft 

            Tervezett ellátottak száma 2016. évben: 52 fő 

Egy ellátottra jutó éves önköltség (10.990.000/52)            211.346,- Ft/fő 

          

Számított  intézményi térítési díj (kerekítve):                     842,- Ft/fő/nap 

       (211.346,- Ft /251 nap)             

  

 2. Kiszállítás tervezett önköltsége 2016. évben                      450.000,- Ft  

            (2 órás gondozónő bér és járulék)                                                           

    Tervezett ellátotti létszám 2016. évben  21 fő 

     

   Számított intézményi térítési díj (kerekítve):                       85,- Ft/fő/nap 

    (450000 Ft / 21 fő / 251 ellátási nap) 

 

 

c.) Személyi térítési díj 

 

Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj összege 

  

1. Kiszállítás nélkül: az igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 20 %-a (havi 

jövedelem osztva 30 nappal szorozva 20 %) 

 

2. Kiszállítással: az igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 22 %-a (havi 

jövedelem osztva 30 nappal szorozva 22 %) 

 

A személyi térítési díj minimális összege az intézményi térítési díj 25 %-a: 

 

1. Kiszállítás nélkül 155 Ft/fő/nap 

 

2. Kiszállítással 176 Ft/fő/nap 



       

 

2.) Házi segítségnyújtás: 

 

a.) Intézményi térítési díj (Ft/óra)                                                       430,- Ft 

 

b.) Intézményi térítési díj számítási módja: 

 

2016. évi tervezett önköltség:                                     2.500.000,- Ft 

 Egy ellátottra jutó költség:                                           312.500,- Ft 

    (2.500.000/ 8 fő)                               

          Egy ellátottra jutó gondozási óra                                         188 óra 

(1 fő 6 órás gondozónő x 251nap / 8 fő)  

 

    Számított intézményi térítési díj (kerekítve):                   1.662,- Ft/óra 

     (312.500 Ft/188 óra) 

      

c.) Személyi térítési díj 

 

A házi segítségnyújtás személyi térítési díját a jogosult rendszeres havi jövedelmének 

függvényében az alábbiak szerint kell meghatározni: 

 

  Havi jövedelem a mindenkori                                       Személyi térítési díj az 

öregségi nyugdíjminimum %-ában:                           intézményi térítési díj %-ában: 

 

    0        -      200 %                                                                   50 %              

201        -      350 %                                                                   60 % 

351        -      400 %                                                                   80 % 

400 %      fölött                                                                        100 % 

 

 

3.) Idősek nappali ellátása tartózkodás: 

 

a.) Intézményi térítési díj (nap)                                                         1.040.- Ft 

 

      b.) Intézményi térítési díj számítási módja: 

 

2016. évi tervezett önköltség:                                     7.447.000,- Ft 

Egy főre jutó tervezett önköltség:                                 465.438,- Ft/fő 

 (7.447.000 Ft / 16 fő tervezett létszámmal) 

 

Számított intézményi térítési díj (kerekítve):                     1.854,- Ft/nap 

          (465.438,- Ft /251 nap) 

 

c.) Személyi térítési díj 

 

           A nappali tartózkodás az ellátottak részére térítésmentes.   

 


