
Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
polgármester 

12/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelete 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletben elrendelt veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) 
bekezdése, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdés, 92. § (1) 
bekezdés b) pontjában, 132. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján Örményes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hatáskörében eljáró polgármester, a Kuncsorba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete hatáskörében eljáró polgármester hozzájárulásával a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Csorba Mikro-
térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatás magában foglalja a 
szociális alapszolgáltatásokat és Fegyvernek közigazgatási területén a gyermekjóléti 
alapellátást.  
 

2. § 
 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatások:  

a) étkeztetés, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) családsegítés, 
d) nappali ellátás, (időskorúak ellátása) 
e) gyermekjóléti szolgáltatás. 

 
3. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Fegyvernek város, Örményes község és Kuncsorba község 

közigazgatási területén a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) 3. §. (1)-(3) bekezdésében foglalt személyekre, továbbá állandó 
lakóhellyel nem rendelkező, Fegyverneken, Örményesen és Kuncsorbán bejelentett 
tartózkodási helyű lakosokra, az Szt. 6. §-ában foglalt személyekre, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: 
Gyvtv.) 4. §-ában foglalt személyekre. 

(2) Fegyvernek város közigazgatási területén a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint 
a Bölcsődei ellátás nem társulási formában történik.    

 
4. § 

 
(1) Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja szolgáltatás az intézmény vezetőjénél 

igényelhető.  



(2) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás az intézmény család- és gyermekjóléti 
szolgálatának családsegítőinél vehető igénybe. 

 
5. § 
 

Étkeztetés 
 
(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, így különösen 
a) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 65. életévét betöltötte.  
b) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában 

korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga 
ellátásról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni. 

c) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
alapján fogyatékossági támogatásban részesül.  

d) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni 
azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására 
részben képes.  

e) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki életvitelszerűen a 
talapülésen tartózkodik, éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló 
helyiségen tölti.  

f) Szociálisan rászorulónak kell tekinteni az ápolási díjban, időskorúak járadékában, 
egészségkárosodás jogcímén rendszeres pénzbeli ellátásban, munkanélküli ellátásban 
részesülőt, valamint a jövedelemmel nem rendelkezőket.  

(2) Amennyiben az igénylő egészségi állapotára, betegségére vagy fogyatékosságára való 
hivatkozással igényli az ellátást, háziorvosi, illetve szakorvosi igazolást kell a kérelemhez 
csatolni.  

(3) Az intézményvezető külön eljárás nélkül haladéktalanul köteles az ellátást biztosítani 
krízis helyzetére tekintettel, annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi 
állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.  

(4) Az étkeztetés történhet az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, elvitelének 
lehetővé tételével, vagy lakásra szállításával.  

 
6. § 
 

Házi segítségnyújtás 
 
(1) Az igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében a házi segítségnyújtás 

keretében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) 63. § (2) bekezdésében meghatározott ellátást kell nyújtani.  

(2) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. 
A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető elvégzi az igénylő gondozási 
szükségletének vizsgálatát.  

 
7. § 

 
Család- és gyermekjóléti szolgálat 

 



(1) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás a Csorba Mikro-térségi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata keretében önálló 
intézményegységként működik.  

(2) A szolgáltatás igénylése és igénybevétele az intézmény szolgáltatásának helyén, a Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőinél történik külön eljárás nélkül.  

 
 

8. § 
 

Nappali ellátást nyújtó ellátások (idősek klubja) 
 
(1) Nappali ellátást a jogszabály által meghatározott személyek részére biztosít lehetőséget a 

napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésére.  

(2) Az ellátás az alábbi telephelyek működtetése útján biztosított az intézmény szakmai 
programjában meghatározottak szerint:  
a) Fegyverneken: 
- Idősek Klubja Annaháza 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
- Idősek Klubja Újtelep 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 40. 
- Idősek Klubja Szapárfalu 5231 Fegyvernek, Ady Endre út 42. 
b) Örményesen 
- Napraforgó Gondozási Központ 5222 Örményes, Iskola út 25. 
c) Kuncsorbán 
- Szociális Alapszolgáltatási Központ Kuncsorba, Dózsa György út 35.  
 

9. § 
 

Szociális alapszolgáltatás formái Fegyvernek városban 
 
(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fegyvernek közigazgatási területén 
a szociális rászorulók részére az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja: 

a) étkeztetés a hét hat napján, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) nappali ellátás öt napos nyitva tartással, 
d) családsegítés, 
e) gyermekjóléti szolgáltatás. 

(2) Az intézmény igazgatója krízishelyzet, természeti katasztrófa esetén külön eljárás nélkül 
azonnali ellátást nyújthat az arra rászoruló személyeknek, amelyek felvételi dokumentációját 
öt munkanapon belül kell elkészíteni.  
(3) Az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag a pénzkezelőnél kell befizetni minden hónap 25-
éig. 
(4) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény igazgatójához kell benyújtani, 
aki dönt a kérelmekről. 
Az igazgató és a szolgáltatást igénybe vevő között kötendő megállapodás az alábbiakat 
tartalmazza: 

a) az igénybevevő személy természetes azonosító adatait, 
b) az ellátás kezdetének időpontját, 
c) az ellátás időtartamát, 
d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatásokat, 
e) a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat, 



f) az ellátás megszüntetésének módjait.  
(5) Ha a szociális ellátást igénybe vevő jövedelmi viszonyai megváltoznak, 15 napon belül 
köteles az igazgató felé jelezni, aki a jövedelmi viszonyok felülvizsgálata után új térítési díjat 
állapít meg, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosultság 
felülvizsgálata utáni időponttól kötelezhető. 
 

10. § 
 

Szociális alapszolgáltatás formái Örményes Községben 
 
(1) Örményes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Örményes község közigazgatási 
területén a szociálisan rászoruló személy részére a következő szolgáltatást nyújtja: 

a)  étkeztetés a hét 6 napján, 
b)  házi segítségnyújtás,. 
c)  nappali ellátás öt napos nyitva tartással 

(2) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Napraforgó 
Gondozási Központ telephelyvezetőjénél kell benyújtani. 
A telephelyvezető és a szolgáltatást igénybe vevő között kötendő megállapodás az alábbiakat 
tartalmazza: 

a) az igénybevevő személy természetes azonosító adatait, 
b) az ellátás kezdetének időpontját, 
c) az ellátás időtartamát, 
d) az igénybe vevő számára nyújtott szolgáltatásokat, 
e) a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó szabályokat, 
f) az ellátás megszüntetésének módjait.  

(3) a telephelyvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani azonnali 
intézkedés keretében az arra rászoruló személynek. 
(4) külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátás esetén biztosítható 
ellátás, a nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni. 
(5) Az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag a pénzkezelőnél kell befizetni minden hónap 25-
éig. 
 

11. § 
 

Szociális alapszolgáltatás formái Kuncsorba Községben 
 
(1) Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kuncsorba közigazgatási területén 
az alábbi alapszolgáltatásokat nyújtja: 

a) étkeztetés 6 napos nyitva tartással, 
b) házi segítségnyújtás, 
c) nappali ellátás öt napos nyitva tartással. 

(2)  A szociális szolgáltatásokat intézményfenntartó társulás keretében a Csorba Mikro-térségi 
Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén keresztül látja el. 
(3) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtását a 
kuncsorbai telephelyvezetőnél kell kezdeményezni. 
(4) A telephelyvezető krízis esetén köteles külön eljárás nélkül azonnali intézkedés keretében 
az arra rászoruló személynek ellátást nyújtani. 
(5) Külön eljárás keretében krízis esetén, valamint hajléktalan ellátása esetén biztosított 
ellátáskor a nyomtatványokat 5 napon belül kell elkészíteni. 



(6) Az ellátásért fizetendő térítési díjat utólag a pénzkezelőnél kell befizetni minden hónap 25-
éig. 

 
12. § 

 
Az intézményi jogviszony megszűnése 

 
Az intézmény vezetője írásban értesíti az ellátottat: 

a) a személyes gondoskodás megszüntetéséről, 
b) annak okáról, 
c) időpontjáról, 
d) személyi térítési díj elszámolásról. 

 
13. § 

 
Térítési díjak településenként 

 
A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ telephelyein igénybevett 
szociális szolgáltatások intézményi térítési díjait a rendelet 1., 2. és 3. melléklete tartalmazza. 
 
 

14. § 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 
 
Gyermekek napközbeni ellátás formája: Bölcsőde 
 
(1) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja:  

a) szülő kérelmére, 
b) szülő hozzájárulásával kezdeményezheti: 
- védőnő 
- háziorvos, házi gyermekorvos, 
- szakértői és rehabilitációs bizottság, 
- szociális- illetve családgondozó, 
- család- és gyermekjóléti szolgálat,  
- gyámhatóság. 

 
(2) A gyermek bölcsődei felvételének feltételei: 

a) akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

b) előnyben kell részesíteni azon kisgyermeket, akinek szociális- és egészségügyi ok 
miatt, egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás, 

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 
d) védelembe vett gyermekek felvétele kötelező. 

 
(3) A bölcsődei elhelyezés megszűnése: 

a) a gyermeket másik bölcsőde átvette, 
b) megszüntetést a szülő kéri, 
c) a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségügyi állapota miatt 

bölcsődei nevelésre-gondozásra alkalmatlan, 



d) amennyiben a szülők felszólítás után sem fizetik meg a térítési díjat,  
e) a bölcsőde házirendjét rendszeresen és súlyosan megsértik, 
f) a gyermek óvodai felvételt nyert, 
g) annak a nevelési-gondozási évnek az utolsó napján, amelyben a gyermek a harmadik, 

negyedik életévét betölti. 
 
(4) A bölcsődében a gyermek gondozására az intézményi térítési díj összege napi 300,- Ft. 
 
(5) A bölcsőde az alapellátáson túl külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet 
biztosít nyitvatartási napokon 8,30-11,30 óra között. A szolgáltatás térítési díja 400,- Ft/óra. 
 

15. § 
 

Záró rendelkezések 
 
E rendelet 2021. július 1. napján lép hatályba.  
 

 
 
Fegyvernek, 2021. június 10. 
 
 
       Tatár László 
       polgármester 
 
 
 
 

 



5/2022.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
 

Térítési díjak összege Fegyvernek városban 
 
(1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén 

igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 640 Ft+ÁFA/adag 
b) Étkeztetés házhozszállítással: 720 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 640 Ft/óra 
 személyi gondozás: 640 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft/nap + 640 Ft+ÁFA/adag  

(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyén 
igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 640 Ft+ÁFA/adag  
b) Étkeztetés házhozszállítással: 720 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 500 Ft/óra 
 személyi gondozás: 500 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft/nap + 640 Ft+ÁFA/adag  

(3) A fegyverneki telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 785 Ft+ÁFA/adag  
b) étkeztetés házhozszállítással: 865 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 640 Ft/óra 
 személyi gondozás: 640 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft/nap + 785 Ft+ÁFA/adag  

(4) A fegyverneki telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg 
konkrét összegben. 

 



5/2022.(III.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
 

Térítési díjak összege Örményes községben 
 

(1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén 
igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 730 Ft+ÁFA/adag  
b) Étkeztetés házhozszállítással: 730 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 35 Ft/óra 
 személyi gondozás: 35 Ft/óra 

a) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 20 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 20 Ft/nap + 730 Ft+ÁFA/adag  

(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi telephelyén 
igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 730 Ft+ÁFA/adag  
b) Étkeztetés házhozszállítással: 730 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 0 Ft/óra 
 személyi gondozás: 0 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft/nap + 730 Ft+ÁFA/adag  

(3) Az örményesi telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 785 Ft+ÁFA/adag  
b) Étkeztetés házhozszállítással: 835 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 35 Ft/óra 
 személyi gondozás: 35 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 20 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 20 Ft/nap + 785 Ft+ÁFA/adag  

(4) Az örményesi telephelyen a személyi térítési díjat a telephelyvezető állapítja meg konkrét 
összegben. 

 



5/2022.(III.31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 
 

Térítési díjak összege Kuncsorba községben 
 
(1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén 

igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 830 Ft+ÁFA/adag  
b) Étkeztetés házhozszállítással: 830 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 0 Ft/óra 
 személyi gondozás: 0 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft/nap + 830 Ft+ÁFA/adag  

(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephelyén 
igénybevett szociális szolgáltatások maximálisan kérhető térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 785 Ft+ÁFA/adag  
b) Étkeztetés házhozszállítással: 830 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 0 Ft/óra 
 személyi gondozás: 0 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft/nap + 785 Ft+ÁFA/adag  

(3) A kuncsorbai telephelyen a szociálisan nem rászorulók térítési díjai az alábbiak: 
a) Étkeztetés helyben, elvitellel: 830 Ft+ÁFA/adag  
b) étkeztetés házhozszállítással: 830 Ft+ÁFA/adag  
c) Házi segítségnyújtás 

 szociális segítés: 0 Ft/óra 
 személyi gondozás: 0 Ft/óra 

d) Nappali ellátás 
 étkeztetés nélkül (csak napközbeni ott tartózkodással): 0 Ft/nap 
 étkeztetéssel: 0 Ft/nap + 830 Ft+ÁFA/adag  

(4) A kuncsorbai telephelyen a személyi térítési díjat a telephelyvezető állapítja meg konkrét 
összegben. 
 
 




