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SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2015. (III.31.)   

ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 
 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
 

egységes szerkezetben  
a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.), a 10/2016.(III.24.), a 15/2016.(IV.28.), a 

4/2017.(III.30.), a 9/2018.(III.29.), a 18/2018.(X.25.), a 3/2019. (II.28.), a 

14/2020.(VII.30.), 5/2021.(III.31.), a 13/2021.(VII.27.), valamint a 9/2022.(VI.28.)  

önkormányzati rendelettel 

 
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) és (2) bekezdésben, 132.§ (4) bekezdése d) 
pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatáról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott 
feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:1 
 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Szerencs város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, 

lakóhellyel és/vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyre. 
(2) 2A rendelet a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulással (a továbbiakban: SzTcKT) 

egyetértésben került megalkotásra, így a rendelet hatálya az SzTCKT által fenntartott 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénybe vevő társult települések közigazgatási 
területén életvitelszerűen élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyekre terjed ki.  

 
II. Fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

Az ellátások formái 
 

2. § 
 

(1) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosít. 

(2)  Szociális alapszolgáltatások 
a) étkeztetés  
b) családsegítés 

                                                 
1 Módosította: 13/2021.(VII.27.) ör., hatályos: 2021. VII.28. 
2 Módosította: 14/2015.(VI.25.) ör., hatályos: 2015. június 25. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. 
április 1. napjától kell alkalmazni.  
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c) támogató szolgáltatás  
d) nappali ellátás 

(3)  3 4 
 

3. § 
 
(1) Az SzTcKT – a társult településeken – a szociálisan rászorultak részére személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat biztosít.  
(2) Szociális alapszolgáltatások és ellátási területeik 

a) házi segítségnyújtás: Alsódobsza, Bekecs, Legyesbénye, Mád, 
Mezőzombor, Monok, Rátka, Szerencs, Taktaszada 

b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Alsódobsza, Bekecs, Golop, 
Legyesbénye, Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, 
Sóstófalva, Szerencs, Taktaharkány, Taktakenéz, Tiszalúc, 
Újcsanálos 

c) támogató szolgáltatás: Alsódobsza, Bekecs, Golop, Legyesbénye, 
Mád, Megyaszó, Mezőzombor, Monok, Prügy, Rátka, Sóstófalva, 
Szerencs, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tállya, Tiszalúc, 
Újcsanálos 5 

 
Étkeztetés 

 
4.§6 

 
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk miatt 
aa)  55 év feletti személyek, akik rendszeres szociális segélyben részesülnek, 
ab) 55 év feletti személyek, akik saját, vagy hozzátartozójuk jogcímén nyugdíjban, 
nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, 

b) egészségi állapotuk miatt 
ba) aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásban részesülő, 
bb) akiknek az egészségkárosodás mértéke legalább 40 %-os (NRSZH 

szakvéleménnyel alátámasztva), 
c) fogyatékosságuk vagy pszichiátriai betegségük miatt,  

ca) külön jogszabályban meghatározottak szerint fogyatékossági támogatásban, vakok 
személyi járadékában, magasabb összegű családi pótlékban részesülnek, 
cb) pszichiátriai betegségben szenvednek (pszichiáter, vagy neurológus szakorvosi 
szakvéleménnyel igazolva), 

d) szenvedélybetegségük miatt (pszichiáter, illetve addiktológus szakorvosi 
szakvéleménnyel igazolva), 

e) hajléktalanság miatt, 
ha életkörülményük indokolja a szolgáltatás folyamatos, vagy időszakos biztosítását. 

 
Támogató szolgáltatás 

 
                                                 
3 Módosította: 28/2015.(XII.17.) öt., hatályos: 2016. január 1-jétől.  
4 Hatályon kívül helyezte: 5/2021.(III.31.) ör., hatályos 2021. március 31.  
5 Módosította: 13/2021.(VII.27.) ör, hatályos: 2021. VII.28. 
6 Módosította: 13/2021.(VII.27.) ör, hatályos: 2021. VII.28. 
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5. § 
 

(1) A támogató szolgáltatást az önkormányzat szociális feladatokat ellátó önálló és társulás 
által fenntartott intézmény útján biztosítja. 

(2) A lakáson belül végzett gondozási tevékenység térítésköteles, a lakáson kívüli személyi 
segítés térítésmentes. 

 
Időskorúak gondozóháza 

 
6. § 

 
(1) Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik. A kérelmeket az 

intézményvezetőhöz kell benyújtani, azokról az intézményvezető dönt. Az ellátás 
igénybevételének feltétele a minimális önellátási képesség, valamint veszélyeztető 
pszichiátriai betegség kizárása. 

(2) Az ellátást igénybe vevő köteles térítési díjat fizetni. Az intézményi térítési díj mértékét és 
fizetésének módját Szerencs Város Képviselő-testülete jelen rendeletben állapítja meg. A 
személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, illetve vizsgálja felül.  

(3) 7Az intézményi jogviszony a Szoctv. 100. §-ában foglalt esetekben megszűnik.  
(4) 8A Szoctv. 101.§-ában foglalt esetekben az intézményvezető az intézményi jogviszonyt 

megszünteti. 
(5) 9Amennyiben az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője az intézményvezetőnek 

az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos döntését vitatja az arról szóló értesítés 
kézhezvételétől számított 8 napon belül Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-
testületéhez fordulhat, aki az ügyben határozattal dönt. 

 
Szerencsi Idősek Otthona10 

 
6/A.§ 

 
(1) Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik, 

cselekvőképtelenség esetén a törvényes képviselő által.  
(2) Az intézménybe történő felvételről Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-

testületének eltérő rendelkezése hiányában az intézményvezető dönt.  
(3) Az ellátást igénybe vevő köteles térítési díjat fizetni. Az intézményi térítési díj 

mértékét és fizetésének módját Szerencs Város Képviselő-testülete jelen rendeletben 
állapítja meg. A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg, illetve 
vizsgálja felül.  

(4) Az intézményi jogviszony a Szoctv. 100.§-ában foglalt esetekben megszűnik.  
(5) A Szoctv. 101.§-ában foglalt esetekben az intézményvezető az intézményi jogviszonyt 

megszünteti.  
(6) Amennyiben az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője az 

intézményvezetőnek az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos döntését vitatja az arról 

                                                 
7 Módosította: 14/2015.(VI.25.) ör., hatályos: 2015. június 25. napjától, de rendelkezéseit 2015. április 1. 
napjától kell alkalmazni.  
8 Beiktatta: 14/2015.(VI.25.) ör., hatályos: 2015. június 25. napjától, de rendelkezéseit 2015. április 1. napjától 
kell alkalmazni.  
9 Beiktatta: 14/2015.(VI.25.) ör., hatályos: 2015. június 25. napjától, de rendelkezéseit 2015. április 1. napjától 
kell alkalmazni.  
10 A címet beillesztette: 28/2015.(XII.17.) ör., hatályos: 2016. január 1-jétől.  



4 

 

 

szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Szerencs Város Képviselő-
testületéhez fordulhat, aki az ügyben határozattal dönt.  

 
 

III. Fejezet 
Az intézményi jogviszony 

Általános szabályok 
 

7. § 
 
(1) 11A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az önkormányzat által 

fenntartott szolgáltatások esetében a helyi polgármesteri hivatalhoz, az intézmény 
vezetőjéhez, vagy a szociális és gyermekjóléti alapellátási központhoz, a kistérségi 
társulás által fenntartott szolgáltatások esetében a helyi polgármesteri hivatalhoz, 
valamint közvetlenül a támogató szolgálat vezetőjéhez, a vezető gondozóhoz, vagy a 
székhelytelepülés jegyzőjéhez kell benyújtani. 

 
(2)  Az ellátás iránti kérelemről az intézmény, szolgáltatás vezetője dönt és az igények 

beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők részére a szolgáltatás 
biztosításáról. Soron kívüli elhelyezésre kizárólag az ellátást kérő egészségének, testi 
épségének veszélyeztetettsége esetén van mód. Szabad kapacitás terhére a szolgáltatás 
igénybevétele szociálisan nem rászorultak részére is engedélyezhető. 

 
Térítési díj 

 
8. § 

 
(1) Az önkormányzat, valamint a társulás által működtetett személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokért – ha törvény másként nem rendelkezik – térítési díjat kell fizetni.   
(2) 12 , 13A szolgáltatások intézményi térítési díjait, valamint a személyi térítési díjait   

a) a Szerencs Város Önkormányzata által fenntartott intézmény által nyújtott 
szociális szolgáltatások tekintetében jelen rendelet 1. sz. melléklete, míg 

b) a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális 
alapszolgáltatások tekintetében a 2. sz. melléklet tartalmazza.   

(3) A szolgáltatásokat igénybe vevő személyi térítési díját az intézményi térítési díj és az 
igénylő jövedelmi viszonyai alapján az intézmény vezetője állapítja meg, aki egyben 
gondoskodik a jogosultsági feltételek évenkénti felülvizsgálatáról, valamint a személyi 
térítési díj változásának közléséről és a gondozási díj beszedéséről is.  

(4) Kérelemre háromszori szociális étkeztetés nyújtható a hadigondozásról szóló 1994. évi 
XLV. törvény alapján hadirokkanttá nyilvánított személynek. A térítési díj megegyezik az 
idősek klubjában háromszori étkezésért fizetendő mindenkori napi térítési díjjal. 

 
9. § 

 

                                                 
11 A szöveget pontosította: 14/2015.(VI.25.) ör., hatályos: 2015. június 25. napjától, de rendelkezéseit 2015. 
április 1. napjától kell alkalmazni.  
 
12 A szöveget pontosította: 14/2015.(VI.25.) ör., hatályos: 2015. június 25. napjától, de rendelkezéseit 2015. 
április 1. napjától kell alkalmazni.  
13 Módosította: 13/2021.(VII.27.) ör, hatályos: 2021. VII.28. 
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Szociális Kerekasztal 
 

(1) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre a szociális és 
gyermekvédelmi koncepciók véleményezésére, a szolgáltatástervezési koncepcióban 
meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel 
kísérésére.   

(2) A szociális kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, üléseinek időpontját, 
napirendjét, ügyrendjét maga alakítja ki.  

(3) Vezetője az önkormányzat polgármestere, helyettese a szociális feladat- és hatáskört 
gyakorló bizottság elnöke. Tagjai az önkormányzat illetékességi területén működő 
szociális és gyermekvédelmi alap- és szakellátást végző intézmények vezetői, egyházak 
képviselői, a vöröskereszt helyi szervezetének vezetője, nemzetiségi önkormányzat 
vezetője, vezető védőnő, oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi felelősei, 
polgármesteri hivatal gyermekvédelmi és szociális hatósági tevékenységet ellátó belső 
szervezeti egységeinek vezetői. 

 
IV. Fejezet 

 
Záró rendelkezések 

 
10. § 

 
(1) Jelen rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő, 

határozattal még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szerencs Város 

Önkormányzatának szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször módosított 
7/2008. (III.20.) rendelete. 

 
 
Szerencs, 2015. március 31. 
 
 

Dr. Barva Attila sk.     Koncz Ferenc sk. 
                                        jegyző                                                                 polgármester 
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14,151. sz. melléklet 
a 8/2015. (III.31.)  rendelethez 

 
 

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet  
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 

(továbbiakban: Alapszolgáltatási Központ) 
térítési díjainak megállapítására 

 
Az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásainak intézményi térítési díja16,17,18,19,20, 21, 

22,23 
 
Az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásainak intézményi térítési díja 
Szolgáltatás megnevezése Tervezett intézményi térítési díj  

(Ft/ellátási nap, ill. Ft/szolgáltatási 
egység) 

Étkeztetés 715 

Étkeztetés kiszállítással 1060 

Nappali ellátás tartózkodással 1 780 

  Támogató Szolgáltatás személyi segítés 
óradíja 

1 925 

Támogató Szolgáltatás szállítás kilométer 
díja 

385 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Módosította: 14/2015.(VI.25.) ör., hatályos: 2015. június 25. napjától, de rendelkezéseit 2015. április 1. 
napjától kell alkalmazni.  
15 Módosította: 10/2016.(III.24.) ör., hatályos: 2016. április 1. napjától. 
16 Módosította: 15/2016.(IV.28.) ör., hatályos: 2016. április 29-zől 
17 Módosította: 4/2017.(III.30.) ör. hatályos: 2017. április 1. napján.  
18  Módosította: 9/2018.(III.29.) ör, hatályos: 2018. április 1-től 
19  Módosította: 18/2018.(X.25.) ör., hatályos: 2018. október 26-tól. 
20 Módosította: 3/2019. (II.28. ör., hatályos: 2019. március 1-jétől.  
21 Módosította: 5/2021.(III.31.) ör, hatályos: 2021. március 31.  
22 Módosította: 13/2021.(VII.27.) ör, hatályos: 2021.(VII.28.)  
23 Módosította: 9/2022.(VI.28.) ör, hatályos: 2022.07 01-től  
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Az Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásainak személyi térítési díjai 
Jövedelem 
kategória 

Étkeztetés Étkeztetés 
kiszállítás díja 

Háromszori étkezés 

0 – 28.500 145 100 Reggeli: 285 Ft 
Ebéd: 520 Ft 

Vacsora: 300 Ft 
Összesen: 1 105 Ft 

 

28.501 – 50.000 290 150 

50.001 - 75.000 410 150 

75.001 – 90.000 510 150 

90.001 -  700 150 
 
Nappali ellátás: az Intézményben étkezés nélküli tartózkodásért nem kell térítési díjat fizetni. 

 
Támogató Szolgálat 

Szállítás 
Szociálisan rászorultak esetén 150 Ft/km 

Szociálisan nem rászorultak esetén 200 Ft/km 
 
Személyi segítés 
Szociálisan rászorultak esetén 150 Ft/óra 

Szociálisan nem rászorultak esetén 250 Ft/óra 
 
 

 

2. sz. melléklet24, 25, 26,27, 28, 29 
a 8/2015. (III.31.)  rendelethez  

 
A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott  
szociális alapszolgáltatások térítési díjának megállapítása 

 
 

1. Házi segítségnyújtás 
Házi segítségnyújtás óradíja  
Intézményi térítési díj – személyi gondozás 

- szociális segítés 
25,-Ft/óra 
658,- Ft/óra 

Személyi térítési díj  0,-Ft/ gondozási óra 

                                                 
24 Módosította: 14/2015.(VI.25.) ör., hatályos: 2015. június 25. napjától, de rendelkezéseit 2015. április 1. 
napjától kell alkalmazni.  
25 Módosította: 10/2016.(III.24.) ör., hatályos: 2016. április 1. napjától  
26 Módosította: 9/2018.(III.29.) ör, hatályos: 2018. április 1-től 
27 Módosította: 3/2019. (II.28.) ör., hatályos: 2019. március 1-jétől 
28 Módosította: 14/2020.(VII.30.) ör, hatályos: 2020. augusztus 1. 
29 Módosította: 13/2021.(VII.27.) ör, hatályos: 2021. VII.28. 
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2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás óradíja  
Intézményi térítési díj  105,-Ft/készülék/ellátási nap 
Személyi térítési díj  0,-Ft/fő/ellátási nap 

        
3. Támogató Szolgáltatás 
Személyi segítő intézményi térítési díja 3180,- Ft/óra   
Szállítás intézményi térítési díja 636,- Ft/km   
Szociálisan rászorultak esetén személyi segítés 
személyi térítési díja  

250,- Ft/ óra 

Szociálisan rászorultak esetén szállító szolgálat 
személyi térítési díja  

120,- Ft/km/ személy 

Szociálisan nem rászorultak esetén személyi 
segítés személyi térítési díja  

400,-  Ft/ óra 

Szociálisan nem rászorultak esetén szállító 
szolgálat személyi térítési díja  

150,-Ft/km/személy 

 
 

3. sz. melléklet 30 
 

 
 

                                                 
30 Hatályon kívül helyezte: 5/2021.(III.31.) ör, hatályos: 2021. március 31.  


