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Városi  Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
 
S z e n t e s 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló  2004. évi CXXXVI. törvény 
több ellátási forma esetében módosította a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt. 2005. szeptember l-től lépnek hatályba a 
rendszeres szociális segéllyel, ápolási díjjal kapcsolatos új szabályok, ezért a helyi 
rendelet előírásait módosítani kell. 
 
A pénzbeli és természetbeni ellátások terén teljes körűen újraszabályozásra került a 
rendszeres szociális segélyezés aktív korú nem foglalkoztatott személyekre alkalmazott 
rendszer. A jelenlegi szabályozás alapján a munkanélkülinek egy éven keresztül együtt kell 
működnie a munkaügyi központtal ahhoz, hogy jogosulttá váljon a segélyre. Ez a rendszer 
nem kezeli azokat az élethelyzeteket, amelyekben előzetes munkanélküli státus nem áll fenn, 
mint a rendszeres szociális ellátás, ápolási díj, gyermeknevelési támogatások, valamint a 
megváltozott munkaképességgel összefüggő ellátások esetében. A jövőben ez a kört is 
rendszeres szociális segélyben kell részesíteni, ha a munkaügyi központtal, vagy az 
együttműködésre kijelölt szervvel három hónapig együttműködik. 
 
A rendszeres szociális segélyt érintően új elemként jelenik meg a közcélú munka időtartamára 
vonatkozó rendelkezés, melynek értelmében az egybefüggően végzett közcélú munka 
időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot, és ismételten akkor foglalkoztatható a 
segélyezett közcélú munka keretében, ha nem jogosult munkanélküli járadékra. 
 
Az ápolási díj esetében a jogosultak körén belül új kategória bevezetésére kerül sor, amellyel 
az ellátórendszer differenciáltabbá válik. Ez a kör a súlyos, fokozott ápolást igénylő 
fogyatékosokat gondozók köre, akik az ellátásra szoruló állapota miatt a jövedelmüket nem 
tudják részleges munkavégzésből származó jövedelemmel kiegészíteni. Ebben az esetben a 
gondozók emelt összegű ápolási díja 30 %-kal magasabb, mint a jelenlegi. Az emelt összegű 
ápolási díj megállapításáról az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes megyei 
módszertani szociális intézmény szakvéleménye alapján kell dönteni. 
A jelenlegi törvényi szabályozás pontosan meghatározza az ápolási díj összegeit is, melynek 
átvezetése a helyi rendeletben is szükséges. Itt meg kell jegyezni, hogy ez sajnos több esetben 
az ápolási díj csökkenését vonja maga után, mivel az önkormányzat eddig magasabb összegű 
támogatást biztosított, élve azzal a  törvényi lehetőséggel, hogy a hatáskörébe tartozó 
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ellátásokat kiegészíthette. 2006. január 1-től a kifizetett támogatások teljes összegét központi 
forrás biztosítja, a kiegészítésre pedig a hatásköri változás miatt nincs lehetőség. 
 
Rendeletünk továbbra is tartalmazza a fűtési támogatást, amely a szociális törvény 
értelmében beépült a lakásfenntartási támogatásba. Sok esetben a teljes egészében 
önkormányzati forrásra épülő méltányosságból megállapított fűtési támogatás helyettesíthető 
lenne a normatív lakásfenntartási támogatással, amely 12 hónapra állapítható meg a 6 
hónappal szemben, és a kifizetett támogatás 90 %-át vissza is igényelheti az önkormányzat. 
Ezért javaslom a helyi rendeletünk módosítását aképpen, hogy a fűtési támogatások esetében 
– különös tekintettel a számla nélkül, a Fűtési Bizottság által megállapított támogatásokra- 
meg kell vizsgálni, hogy normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult-e a kérelmező 
 
A rendelet a fentebb leírtakon túl egy új ellátási forma, a tanyagondnoki szolgáltatás 
szabályozásával bővül. Az 50 fő foglalkoztatását biztosító pályázat útján nyílt lehetőség arra, 
hogy a tanyagondnoki szolgálat működéséhez szükséges terepjárókat az önkormányzat be 
tudja szerezni. A terepjárók megérkeztek, a személyi feltételek adottak, így lehetőség nyílt 
arra, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás működési engedélyezését elindíthassuk. Ehhez az is 
szükséges, hogy a törvényi előírásnak megfelelően az önkormányzat rendeletében határozza 
meg, hogy a szolgáltatás keretein belül milyen feladatokat kíván ellátni. 
 
A felsorolt feladatok miatt módosítani javasolt helyi rendelet szerint a 2005. évre tervezett 
előirányzatok az egyes ellátási formák folyósítására a fedezetet előreláthatólag biztosítják. 
 
Fentiek alapján terjesztem be a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni, 
valamint személyes gondoskodást nyújtó 24/1999. (IX.3.)KT rendelet fenti  ellátási formáira, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó eljárási szabályok módosítására vonatkozó javaslatomat, és 
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet annak megvitatására és elfogadására. 
 
 
Szentes, 2005. június 2. 
 
 
 
 

Szirbik Imre 
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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete …………/2005…….ÖR rendelete 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást 

nyújtó 24/1999. (IX.3.)KT rendelet módosításáról 
 
 
 
 

1. § 
 

 
A „R” 2. § (2) bekezdése a következőképpen módosul: 
 

(1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák biztosítják: 
a) az étkeztetést 
            szociális étkeztetés 
             népkonyha 
b) a házi segítségnyújtást, 
c) a családsegítést, valamint 
d) a tanyagondnoki szolgáltatást. 

 
 

2. § 
 
A „R” 13. § (1) bekezdése a következőképpen módosul: 
 

(1) A rendszeres szociális segélyt állapít meg az önkormányzat annak az aktív korú 
személynek, aki: 

a) egészségkárosodott 
aa) munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy 
bb) vakok személyi járadékában részesül, vagy 
cc) fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

b) nem foglalkoztatott 
ba) munkanélküli járadék, jövedelempótló támogatás folyósítási időtartama 
lejárt és álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, 
bb) keresőtevékenységet folytatott, de munkanélküli járadékra nem 
szerzett jogosultságot, 
bc) a kérelem benyújtását megelőző két évben legalább egy év időtartamig a 
kijelölt szervvel együttműködik, 
bd) az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési 
támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók 
egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rokkantsági nyugdíj, 
a baleseti rokkantsági nyugdíj folyósítása megszünt, és a kérelem 
benyújtása előtt közvetlenül a munkaügyi központtal legalább három 
hónapig együttműködik, 

             feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított. 
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3.§ 
 
A „R” 20. § (2) bekezdése a következőképpen módosul: 
 
(1) Ápolási díj állapítható meg méltányosságból annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét 
betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, aki állandó és tartós 
felügyeletre, gondozásra szorul. 
 

4. § 
 
A „R” 20. § (7) bekezdése a következőképpen módosul: 
 
(1) Az ápolási díj összege: 
 
      a)  ha az ápoló a kérelem benyújtása előtt közvetlenül (30 napon belül) munkaviszonyban                          
           állt, egyéni vállalkozó volt, tanulói jogviszonyban állt, vagy rendszeres pénzellátásban  
           részesült, az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összege,  
 
      b)  egyéb esetekben az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 80 %-a. 
 

5. § 
 
A „R” 29. § (8) bekezdése a következőképpen egészül ki: 
 
(1) A kérelmet minden fűtési idényben meg kell újítani. A kérelem elbírálásakor vizsgálni 
kell, hogy a kérelmező jogosult-e normatív lakásfenntartási támogatásra. Ha a becsatolt 
igazolások alapján jogosultsága megállapítható, részére normatív lakásfenntartási 
támogatást kell megállapítani. 
 

6. § 
 
A „R” a következő 45/A §-al egészül ki: 
 

45/A § 
 

Tanyagondnoki szolgáltatás 
 
(1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi, valamint a tanyasi lakott helyek 
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését 
segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek kielégítésének 
segítése. 
 
(2) Az alapszolgáltatási feladatok keretén belül a tanyagondnoki szolgálat 
együttműködve a szolgáltatásokat végző intézményekkel, segítséget nyújt az 
rászorulóknak, hogy képesek legyenek otthonukban és lakókörnyezetükben önálló 
életvitelük fenntartásában, vagy egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy 
egyéb okokból származó problémáik megoldásában. 
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(3) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapszolgáltatási feladatok: 
      a) szociális információs szolgáltatás 
      b) családsegítésben való közreműködés, 
      c)  intézmények és az ellátott közötti kapcsolattartás elősegítése, 
      d) házi segítségnyújtásban való közreműködés, 
      e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban közreműködés. 
 
(4) A szociális információs szolgáltatás keretében belül a tanyagondnok feladata az 
intézmények szolgáltatásainak a lakosok felé történő közvetítése, tájékoztatás a szociális, 
gyermekvédelmi, egészségügyi, családtámogatási, munkaügyi és egyéb ellátások 
tekintetében. Elősegíti a különböző szociális és egészségügyi intézmények, valamint az 
ellátottak közötti jó kapcsolat kialakítását, fenntartását.  
 
(5) A tanyagondnok jelzéssel él a családsegítő szolgálat felé, ha olyan problémát észlel, 
ahol családgondozó segítségére van szükség, biztosítja a családgondozó eljuttatását az 
ellátotthoz, valamint segíti  a házi segítségnyújtásban  dolgozó házi gondozó nem 
szakmai jellegű tevékenységét (pld. bevásárlás, gyógyszerkiváltás stb.) A jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtásban az ellátott személy segélyhívása esetén a tanyagondnok segíti az 
ügyeletes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenését, amennyiben az 
időjárási, illetve egyéb problémák miatt akadályoztatva van. 
 
(6) A tanyagondnoki szolgálat biztosítja az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást oly 
módon, hogy elszállítja az ellátottakat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, szakellátási 
rendelésekre, a probléma súlyosságától függően értesíti a mentőszolgálatot, továbbá ha 
igény van rá, biztosítja a különböző egészségügyi szűréseken való megjelenést. 
 
(7) A tanyagondnoki szolgálat a következő szolgáltatásokat nyújtja: 
      a) személyszállítási feladatok, 
      b) ügyintézési feladatok, 
      c) egyéb szolgáltatási jellegű feladatok. 
 
(8) A szolgálat a személyszállítási feladatok között ellátja: 

(1) az óvodások, iskolások oktatási, nevelési intézménybe, szakköri foglalkozásra,    
sporttevékenységekre, különórákra, nyelvórákra, korrepetálásokra, intézményei 
rendezvényekre történő oda-vissza szállítását, ha az intézmény munkarendje, vagy a 
tevékenységek időpontja nem alkalmazkodik a tömegközlekedés rendjéhez, 
(2) betegek háziorvosi rendelőbe, egészségügyi intézménybe történő szállítását, 
(3) kapcsolattartásra kötelezett munkanélküliek munkaügyi központba történő 

szállítását, 
(4) az igénylők családi eseményekre történő szállítását, 
(5) kórházba, idősek otthonába stb. látogatás céljára történő szállítást, 
(6) temetésre, temetőbe történő szállítást, 
(7) havonta egy alkalommal bevásárló utak szervezésével nagybevásárlás céljára 

történő szállítást, 
(8) önkormányzat, illetve a település által szervezett rendezvényekre történő 

szállítást. 
 
(9) A tanyagondnokok az ellátottaknak a különböző hivatali, vagy postai ügyintézésben 
is segítséget nyújtanak, elkísérik a szükséges helyekre, vagy ha az ellátottak igénylik, 
személyesen intézkednek. 
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(10) A tanyagondnok az egyéb szolgáltatás jellegű feladatok között ellátja a háztartási 
gépek javíttatását, gázpalack cseréjét, bútorok szállítását, táp- és terménybeszerezést, 
valamint, ha szükséges, besegít az apróbb ház körüli munkákba (pld. tűzifaaprítás stb.) 
 

7. § 
 

A „R” 51. § (2) bekezdése a következőképpen módosul: 
 
(1) A térítésköteles ellátásokért a jogosult, vagy tartásra, gondozásra kötelezett 
hozzátartozója térítési díjat fizet (személyi térítési díj), amelyet a kötelezett szociális helyzete, 
valamint az intézményi térítési díj figyelembevételével kell megállapítani. 
 

8. § 
 
A „R” 55. § (2) bekezdése a következőképpen módosul: 
 
(1) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek klubja és az időskorúak átmeneti 
szállásának igénybevételére irányuló kérelmet a rászoruló a Gondozási Központnál, a 
családsegítés, tanyagondnoki szolgáltatás iránti kérelmet a Családsegítő Központnál, a 
Hajléktalan Átmeneti Szállóra, a Hajléktalan Éjjeli Menedékhelyre, a népkonyhára, valamint 
a nappali melegedő igénybevételére vonatkozó kérelmet a Hajléktalan Segítő Központnál 
terjesztheti elő. Az ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. 
 

9. § 
 
A „R” 59. § (2) bekezdése a következőképpen módosul: 
 
(1) Az időskorúak járadékának, a  rendszeres szociális segélynek, valamint az ápolási 
díjnak az összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok 
számának a szorzata. 
 

10. § 
 
(1) E rendelet a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével  kihirdetése napján lép hatályba. A 
hatálybalépéssel egyidejűleg a Rendelet 18. § (3) bekezdése hatályát veszti.  
(2) E rendelet 2-3. §-a, és 5. §-a 2005. szeptember 1-jén lép hatályba. 
(3) E rendelet 4. §-a és 9. §-a 2006. január 1-jén lép hatályba. 
(4) 2005. szeptember 1-jétől, ahol a Rendelet „aktív korú nem foglalkoztatott személyt” említ, 
 „nem foglalkoztatott” személyt kell érteni. 
 
 
 
                Dr. Sztantics Csaba sk.                                             Szirbik Imre sk.               


