
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2004. (IX. 29.) számú rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22 

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. 
tv. (továbbiakban SZT.) 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban GYVT.) 29. §-ában valamint 
a többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban ÖTV) 16. § (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 
rendeletet alkotja: 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. §  

A rendelet hatálya kiterjed a SZT 3. §-ban és a GYVT 4. §-ban meghatározott Gárdony 
közigazgatási területén élő személyekre, valamint a kérelem benyújtásakor a város területén 
tartózkodó hajléktalan személyre. 

2. §  

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái: 
(1) szociális alapellátás: 
a) étkeztetés (szociális étkeztetés) 
b) házi segítségnyújtás 
c) családsegítés 

                                                 
1 Módosította a  6/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
2 Módosította a 7/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
3 Módosította a 8/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
4 Módosította a 24/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
5 Módosította a 8/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
6 Módosította a 9/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
7 Módosította a 10/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
8 Módosította a 29/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
9 Módosította a 6/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
10 Módosította a 8/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
11 Módosította a 17/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
12 Módosította a 20/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
13 Módosította a 8/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
14 Módosította a 13/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
15 Módosította a 4/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
16 Módosította a 12/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
17 Módosította a 7/2015. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
18 Módosította a 9/2016. (IV. 04.) önkormányzati rendelet 
19 Módosította a 3/2017. (IV. 03.) ökormányzati rendelet 
20 Módosította a 14/2017. (X.02. ) önkormányzati rendelet 
21 Módosította a 18/2018. (XI.16. ) önkormányzati rendelet 
22 Módosította a 11/2020.(VIII.10.) önkormányzati rendelet 



d)23, 24 
(2)25 gyermekjóléti alapellátások: 
a) család- és gyermekjóléti szolgálat 
 
b)26 család- és gyermekjóléti központ 
c) gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődében, családi napköziben, óvodában, iskolai napköziben) 
(3)27  
 

2/A. §28 
 
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik ezt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.  
 
(2) Szociális étkeztetésre jogosult az a személy, 
 a) aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, 
 b) akinek szakorvosi / szakértői bizottsági vélemény alapján kiállított háziorvosi 
igazolás alapján egészségi állapota indokolja, 
 c) akinek szakorvosi vélemény alapján fogyatékossága, pszichiátriai betegsége 
indokolja, 
 d) akinek szakorvosi vélemény alapján szenvedélybetegsége indokolja, 
 e)29 aki Gárdony város közigazgatási területén bejelentett lakó- illetve tartózkodási 
hellyel nem rendelkezik és éjszakáit nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti és a város 
közigazgatási területét az ellátás igénybevétele előtt nyilatkozatában tartózkodási helyként 
megjelölte, 
 f)30 aki regisztrált munkanélküli, jövedelemmel nem rendelkezik, és létfenntartása más 
módon nem biztosítható. 
 

II. fejezet 

Az ellátások igénybevételének módja és az intézményi jogviszony megszüntetésére 
vonatkozó szabályok 

3. §  

(1)31,32,33,34 A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő, 
vagy törvényes képviselője kérelmére történik. Az írásbeli kérelemhez csatolni kell az igénylő 
által kitöltött jövedelemnyilatkozatot, mely iratokat az intézményvezetőhöz kell benyújtani. 
A gondozási szükségletet az intézményvezető vizsgálja, és adja ki az erre vonatkozó szakvéleményt. 
(2)35,36  

                                                 
23 Beiktatta a 8/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. §  
24 Hatályon kívül helyezte a 17/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. § 
25 Módosította a 9/2016. (IV. 04.) önkormányzati rendelet 1.§ 
26 Módosította a 12/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. § 
27 Hatályon kívül helyezte a 8/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 7. § 
28 Beiktatta a 17/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. § 
29 Módosította a 18/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelet 1. § 
30 Beiktatta a 3/2017. (IV. 03.) önkormányzati rendelet 1. § 
31 Kiegészítette a 8/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. § 
32 Módosította a 8/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. § 
33 Módosította a 6/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. § 
34 Módosította a 17/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. § 
35 Módosította a 8/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet  2. § 



(3)37,38 A szociális alapszolgáltatást és a gyermekvédelmi alapszolgáltatást igénylő kérelmet 
az erre a célra szolgáló formanyomtatványon az intézmény vezetőjénél kell benyújtani, aki 
részletes tájékoztatást nyújt az ellátás megállapításának feltételeiről.  
(4)39,40 A családsegítés, család- és gyermekjóléti szolgálat, gyermekek napközbeni ellátása 
írásbeli kérelem benyújtása nélkül, az intézményvezetőnél való jelentkezéssel történik, aki 
saját hatáskörben dönt az ellátásról a szakmai programban szabályozottak szerint. A család- és 
gyermekjóléti központ a gárdonyi járás területére kiterjedő illetékességgel a Gyvt-ben 
meghatározottak és a szakmai programban foglaltak szerint látja el feladatait. 
(5)41,42 A Fókusz Szociális Szolgálat szervezi a helyettes szülői hálózatot. 
(6)43 Más önkormányzat által fenntartott idősek otthonába pszichiátriai betegek és 
fogyatékosok otthonába történő elhelyezés iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Irodájára lehet benyújtani, az ügyintézésben történő segítségnyújtás érdekében. 

4. §  

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségre a 
SZTV. 95-96. §-aiban foglaltak irányadók. 

5. §  

Az intézményi jogviszony megszűnik: 
a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
b) a jogosultnak vagy törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó 
bejelentését követően, 
c) határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az 
SZTV. rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható, 
d) a jogosult halálával. 
e)44 a megkötött megállapodás felmondásával.   
 
(2)45 Az intézményi jogviszonyt meg kell szüntetni, ha a jogosult a térítési díjat 3 egymást 
követő hónapban nem fizeti meg. 
 

6. §  

Az ellátás igénybevételének módjára az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó 
egyéb intézkedésekre az SZT. 101-109. §-ban foglaltak az irányadók. 

III. fejezet 

Az ellátásért fizetendő térítési díjak 

7. § 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 

                                                                                                                                                         
36 Hatályon kívül helyezte a 8/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. § 
37 Módosította a 8/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. § 
38 Módosította a 8/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. § 
39 Számozását megváltoztatta a 8/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. §  
40 Módosította a 9/2016. (IV. 04.) önkormányzati rendelet 2.§ 
41 Számozását megváltoztatta a 8/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. § 
42 Módosította a 9/2016. (IV. 04.) önkormányzati rendelet 2. § 
43 Számozását megváltoztatta a 8/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. § 
44 Beiktatta a 7/2015. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. § 
45 Beiktatta a 4/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet  1.§ 
46 Módosította a 8/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. § 
47 Módosította a 8/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. § 
48 Módosította a 10/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. § 



(1) A szociális alapellátás körébe tartozó család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele 
térítésmentes. 
(2)57 A szociális alapellátás körébe tartozó, napi egyszeri meleg ételt biztosító szociális 
étkeztetés intézményi térítési díja: 1.100,- Ft/nap/fő. 
(3) A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj összege a szociális segítés és a 
személyi gondozás esetében egyaránt: 1.440,-Ft/óra/fő. 
(4)58 A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjából az ellátást 
igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján: 
 a.) 60.000,- Ft alatt 100 % 
 b.) 60.001,- Ft és 85.000,- Ft között 50 % 
 c.) 85.001,- Ft és 110.000,- Ft közötti 30 % kedvezményt kell biztosítani a személyi 
térítési díj megállapításánál. 
(5) Különleges, egyedi méltánylást igénylő esetben Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-
testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága dönthet a személyi térítési díj mérsékléséről 
vagy elengedéséről. 
  

7/A. § 59, 60 
  

8. §61 
(1) A gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó gyermekjóléti szolgálat igénybevétele 
térítésmentes. 
(2)62 A gyermekek napközbeni ellátásáért az alábbi intézményi térítési díjakat kell fizetni: 
a.) bölcsődei napi négyszeri étkezés: 585,- Ft/nap/fő, amely összeg az Áfá-t tartalmazza 
b.) óvodai napi háromszori étkezés: 660,- Ft/nap/fő, amely összeg az Áfát tartalmazza 
c.) általános iskolai napközi, háromszori étkezés: 720,- Ft/nap/fő, amely összeg az Áfát 
tartalmazza 
d.) általános iskolai ebéd: 455,- Ft/nap/fő, amely összeg az Áfát tartalmazza 
e.) középiskolai ebéd: 620,- Ft/nap/fő, amely összeg az Áfát tartalmazza. 
 (3) A gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülő gondoskodás keretében biztosítandó 
gyermekjóléti alapellátás intézményi térítési díja 1.925,-Ft/nap, 57.750,- Ft/hó. 
 

9. §63, 64, 65,66 

(1) A bölcsőde gondozás intézményi térítési díja: 1.200,-Ft/fő/nap. 
 

                                                                                                                                                         
49 Módosította a 6/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. § 
50 Módosította a 8/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. § 
51 Módosította a 17/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4. § 
52 Módosította a 20/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. § 
53 Módosította a 8/2012. Gárdonyi önkormányzat rendelet 1. § 
54 Módosította a 7/2015. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. § 
55 Módosította a 9/2016. (IV. 04.) önkormányzati rendelet 3. § 
56 Módosította a 18/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelet 2. § 
57 Módosította a 11/2020. (VIII.10.) önkormányzati rendelet 1. § 
58 Módosította a 11/2020.(VIII.10.) önkormányzati rendelet 2.§ 
59 Beiktatta a 8/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. § 
60 Hatályon kívül helyezte a 20/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
61 Módosította a 18/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelet 3. § 
62 Módosította a 11/2020.(VIII.10.) önkormányzati rendelet 3.§ 
63 Módosította a 8/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 7. § (2) (3) 
64 Hatályon kívül helyezte a 8/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 7. § 
65 Beiktatta a 12/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. §  
66 Módosította a 3/2017. (IV. 03.) önkormányzati rendelet 3. § 



(2) A bölcsődei gondozásért fizetendő személyi térítési díjat azokra a napokra kell megállapítani, 
amikor a gyermek az ellátást ténylegesen igénybe veszi. 

10. §67, 68,69,70,71 

11. §72  

 (1) E rendelet 2004. október 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2004. 
(III. 31.) számú önkormányzati rendelet. 

Gárdony, 2004. szeptember 28. 

Szabó István Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya 
polgármester jegyző 

Záradék: 

Jelen önkormányzati rendelet 2004. szeptember 29-én kihirdetésre került. 

 

 Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya 
 jegyző 

 

 

 

 

1.sz. melléklet73, 74, 75, 

76, 77 

 
 

A házi segítségnyújtás és a nappali ellátás igénybevételéért fizetendő  

                                                 
67 Módosította a 8/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 7. § (3) 4. § 
68 Módosította a 8/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4. § 
69 Módosította a 10/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. § 
70 Módosította a 6/2010. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4. § 
71 Hatályon kívül helyezte a 17/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet 5. § 
72 Számozását módosította a  8/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
73 Módosította a  6/2005. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. § 
74 Módosította a 7/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
75 Módosította a 8/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 5. § 
76 Módosította a 8/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 5. § 
77 Hatályon kívül helyezte a 8/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4. § 



intézményi térítési díj és a havi jövedelem megoszlása 
 
 
 
 
 

2.sz. melléklet78,79,80,81,82 

 

A gyermekétkeztetés személyi térítési díja kedvezményének megállapítása 
 
Az egy főre jutó havi jövedelem:        Kedvezmény százaléka 
        az intézményi térítési díjból: 
   

- 0-28.500,- Ft-ig                  100 % 
- 28.501,- Ft  - 42.750,- Ft között     50 % 
- 42.751,- Ft  - 57.000,- Ft között     30 % 
- 57.001,- Ft felett         0 %. 

 
 
 
 

3. sz. melléklet83,84 
 

 
 

A helyettes szülő által biztosított átmeneti gondozás személyi térítési díj 
kedvezményének megállapítása 

 
 
 
 
              0 - 57.000 Ft-ig       100 % 
57.001 Ft - 85.500 Ft között         50 % 
85.501 Ft felett            0 % 
 

                                                 
78 Módosította a 7/2006. Gárdonyi önkormányzat rendelet  
79 Módosította a 8/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 7. § (3) 
80 Módosította a 8/2008. Gárdonyi önkormányzat rendelet 6. § 
81 Módosította a 10/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 3. § 
82 Módosította a 17/2011. Gárdonyi önkormányzat rendelet 6. § 
83 Módodította a 24/2007. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2. § 
84 Módosította a 10/2009. Gárdonyi önkormányzat rendelet 4. § 


