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Szőce község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009.(IV.14)  
önkormányzati rendelete  

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelete módosításáról. 
Egységes Szerkezetben  

HATÁLYOS 2011. OKTÓBER 15. NAPJÁTÓL 
 

Szőce község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. § (2), 10. § (1), 32. § (3), 37/D.§. (3) és a 92. § 
(1) bekezdéseiben, továbbá a 2. §-ában biztosított felhatalmazása alapján a szociális ellátások helyi szabályairól 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet hatálya 
1. § 

 

A rendelet hatálya a Szőce község közigazgatási területén élő, illetőleg tartózkodó, az Sztv. 3. § (1)-(3) 
bekezdéseiben írt személyekre terjed ki. 
 

Eljárási rendelkezések 
2. § 

 

(1) a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó, szociális rászorultságtól függő 
szociális ellátások iránti, továbbá minden egyéb e rendeletben megjelölt, vagy az Sztv.-ben meghatározott 
kérelmet- az Sztv. ellenkező rendelkezése hiányában- szóban vagy írásban – a körjegyzőségen lehet 
előterjeszteni. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

(2) E rendeletet az Sztv.-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 
valamint folyósításának részletes szabályairól 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelettel, az egyes pénzbeli szociális 
ellátások folyósításának és elszámolásának szabályairól szóló 30/1993. (II.17.) Korm. rendelettel, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelettel együtt 
kell alkalmazni.  
 

(3) Az Sztv. eltérő rendelkezése hiányában a jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető 
jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, egyéb jövedelmeknél pedig a kérelem 
benyújtását megelőző egy évi jövedelmet kell figyelembe venni. 
 

(4) E rendelet alapján a kérelmezett köteles valamennyi ellátáshoz a 3.§ (3) bekezdésében meghatározott 
időszakra vonatkozó, kérelem tárgyához tartozó- 63/2006.(III.27.) Kr. mellékletei szerinti- jövedelemigazolást 
benyújtani. 
 

(5) Az Sztv. 32.§ (3) bekezdésének figyelembe vételével az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a 
lakásfenntartási támogatás és az ápolási díj kifizetése, banki átutalással, postai kézbesítéssel, vagy házipénztári 
kifizetéssel történik a tárgyhót követő hó 5. napjáig. 

 

II. fejezet 
SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 

Aktív korúak ellátása  
3. § 

 

(1) Az aktív korúak ellátására az Sztv. idevonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.    
(2) A rendszeres szociális segélyre az Sztv. idevonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(3) Az önkormányzat által együttműködésre kijelölt szerv a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény 

Zalalövői Központú Intézményegysége (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv).  
(4) A Sztv. 37/B § (1) bekezdés b)-c) pontjai szerinti személy köteles a rendszeres szociális segélyét 

megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül felkeresni köteles az 
együttműködésre kijelölt szervet. Az együttműködésre kijelölt szervet, esetleges akadályoztatásáról 
előzetesen értesíteni, az akadályoztatás okát 8 napon belül igazolni köteles. 

(5) Az együttműködésre kijelölt szerv a nyilvántartásba vételt követően 
- tájékoztatást ad a beilleszkedést segítő programok típusairól, az együttműködés elmulasztásának 

következményeiről, 
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- a nem foglalkoztatott személlyel közösen kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó, 
beilleszkedést segítő programot, amelyről az ügyféllel 60 napon belül megállapodást köt, 

- a nem foglalkoztatott személlyel a megállapodásban foglaltak szerint kapcsolatot tart, 
- jelzi az önkormányzatnak a nyilvántartásba vétel megtörténtét, 
- jelzi, ha a nem foglalkoztatott személy az együttműködési kötelezettségét megszegi. 
 

(6) A Sztv. 37/B § (1) bekezdés b)-c) pontjai szerinti személy köteles részt venni az egyéni élethelyzethez 
igazodó beilleszkedést elősegítő programokban, melyek az alábbiak: 

I. Egyéni képességeket fejlesztő programok (álláskeresési technikák 
oktatása, önismereti-, személyiségfejlesztő csoport) 

II. Életmódot formáló foglalkozások (háztartási ismeretek, szocializációs-, 
reszocializációs csoport) 

III. Munkavégzésre felkészítő program (munkavégzésre felkészítő, 
beilleszkedést segítő, motivációs csoportok). 

 

(7) Együttműködést nem vállalónak minősül a segélyezett, ha:               
a) e rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségét nem 

teljesíti, 
b) a felajánlott megfelelő munkalehetőséget elfogadja, de a 

meghatározott időpontban és helyen a munkavégzést nem kezdi 
meg. 

 
Lakásfenntartási támogatás 

4. § 
(1) A helyi lakásfenntartási támogatást az Sztv. 38.§ bekezdéseiben meghatározottak szerint 
nyújtja a képviselő testület.  
 
(2) A települési önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatást a normatív lakásfenntartási támogatást kiegészítő ellátásként nyújtja.*hat..kiv.: 

2011.10.151 
 
(3)  A helyi lakásfenntartási támogatás összege havonként 2500,- Ft, mely összeg a normatív lakásfenntartási támogatás összegétől független 
ellátás. *hat.kiv.: 2011.10.15 

(4)  Helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a 
háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem, az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 260 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy a lakásfenntartás 
elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át eléri. .*hat.: 2011.10.15 
 
(5)  Helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság: 
a) ha a háztartásban egy személy lakik 55 nm 
b) ha a háztartásban két személy lakik 65 nm 
c) ha a háztartásban három személy lakik 75 nm 
d) ha a háztartásban négy személy lakik 85 nm 
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt lakásnagyság és 
minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 
.*hat.: 2011.10.15 

(6) „A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: a lakásfenntartás elismert 
havi költségeinek 5 %-a 100 Ft-ra kerekítve, de nem lehet kevesebb 2.500 Ft-nál. 
.*hat.: 2011.10.15 

(7) Helyi lakásfenntartási támogatás esetében az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 
megegyezik a normatív lakásfenntartási támogatásnál alkalmazott törvény által meghatározott 
költség összegével. 
.*hat.: 2011.10.15 

(8) Helyi és normatív lakásfenntartási támogatás igénylése esetén a kérelmező köteles 
kérelméhez csatolni az általa lakott lakás nagyságát igazoló hivatalos iratot, ennek hiányában 
a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a lakás nagyságáról..*hat.: 2011.10.15 

                                                
6/2011.(VI.30.) módosította, hatályos 2011. augusztus 1. napjától. 
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(9) Helyi lakásfenntartási támogatásra a kérelmező abban az esetben jogosult, ha a normatív 
lakásfenntartási támogatás nem állapítható meg számára a jogosultsági feltételek hiánya miatt. 
.*hat.: 2011.10.15 

(10) Helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente két alkalommal, minden év 
december 15. napjáig, valamint június 30. napjáig kell benyújtani. 
.*hat.: 2011.10.15 
 

Ápolási díj 
5.§ 

Az ápolási díjat az Sztv. 41.§ - 44 §-aiban meghatározottak szerint kell megállapítani. 
 

Átmeneti segély 
6. § 

(1) A képviselő-testület a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. Az 
átmeneti segély adható kérelemre vagy hivatalból. Átmeneti segély egy esetben a rászorultsághoz 
igazodóan az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéig terjedhet, de éves szinten nem 
haladhatja meg annak kétszeres összegét, kivéve ha a (7) bekezdésben szabályozott különös méltánylás 
megállapítására kerül sor. 

(2) Átmeneti segély állapítható meg a kérelmezőnek, ha az egy főre számított havi családi jövedelem nem 
haladja meg: 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét 
b) egyedülálló esetén annak 150%-át. 

 
(3) Különös méltánylást érdemlő esetben jövedelemre tekintet nélkül átmeneti segély adható, melynek 

összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszereséig terjedhet. 
(4) A Képviselő-testület az átmeneti segéllyel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át. A segély 

a polgármester döntése alapján azonnal kiutalható. A polgármester döntéséről köteles a képviselő-
testületet a soron következő ülésen utólagosan tájékoztatni. 

(5) Az átmeneti segély az Sztv. 47.§. (1), (2) bekezdéseiben meghatározott természetben nyújtott szociális 
ellátásként is megállapítható. Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő 
segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, a közlekedési 
költségek térítése. 

(6) A Sztv. 47.§ (3) és (4) bekezdéseiben meghatározott családi szükségletek kielégítését szolgáló, 
gazdálkodást segítő támogatás, természetben nyújtott szociális ellátás nem állapítható meg. 

(7) A képviselő-testület a 6.§. (3) bekezdésben meghatározott különös méltánylást érdemlő eset fennállását 
az alábbiak szerint határozza meg: 

 

a.) elemi kár bekövetkezte, azaz valamely nem elhárítható természeti katasztrófa. 
b.) tartásra kötelezhető rokonnal nem rendelkező nyugdíjas korú, (62. életévét betöltött személy) 

egyedül élő szőcei állandó lakos, aki önmaga ellátásra képtelen, melyet a falugondnok és a 
háziorvos igazol. 

 

(8) A képviselő-testület a 6.§. (7) bekezdésben meghatározott különös méltánylást érdemlő esetek b.) pontja 
fennállásakor a megállapítható támogatási összeg a 6.§.(3) bekezdésétől eltérően a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének ötszöröséig terjedhet, továbbá természetbeni juttatás esetén a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszereséig terjedhet. 

 
Temetési segély 

7. § 
(1) A képviselő-testület temetési segélyt állapít meg az Sztv. 46. § (1) bekezdéseiben meghatározott 

személynek. 
(2) Az önkormányzat a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a költségvetési rendeletében 

határozza meg, mely a temetési segély 10 %-a, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy 
családjának a létfenntartását veszélyezteti. A kérelemhez csatolni kell a temetési számla másolatát. 

(3) Temetési segély nem állapítható meg a kérelmezőnek, ha az egy főre számított havi családi jövedelem 
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét. 

(4) A Képviselő-testület a temetési segéllyel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.  
(5) A Képviselő-testület temetési segélyt állapít meg az állandó szőcei lakhellyel rendelkezett elhunyt, 

eltemettetéséről gondoskodó hozzátartozójának, vagy az eltemettetéséről gondoskodó más 
személynek, aki a 7.§ (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel. 
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III. fejezet 

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
Köztemetés 

8.§ 
Az Sztv. 48. § (3) bekezdésében foglalt feladatokat a polgármester látja el. 

 
Közgyógyellátás 

9.§ 
(1) Kérelemre az Sztv. 50.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át és a társadalombiztosítás által támogatott, igazolt havi rendszeres 
gyógyszerköltsége vagy gyógyászati segédeszköz költsége meghaladja az egy főre jutó jövedelem 25%-át. Hatályon kívül: 2011. augusztus 1. napjától  

 

(1) Kérelemre az Sztv. 50.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján közgyógyellátásra való jogosultság 
állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át és a 
társadalombiztosítás által támogatott, igazolt havi rendszeres gyógyszerköltsége vagy gyógyászati 
segédeszköz költsége eléri az egy főre jutó jövedelem 25%-át. 2Hatályos: 2011. augusztus 1. napjától * 

 
IV. fejezet 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 
10. § 

(1) A Képviselő-testület a szociális szolgáltatások keretében az alábbi ellátási formákat biztosítja: 
- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- családsegítés 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

(2) Az étkeztetéssel, a házi segítségnyújtással kapcsolatos döntéseket a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.*1 
(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételét a sztv. 93-94. §-ai határozzák 

meg. 
(4) az étkeztetés igénylése iránti kérelmet, a házi segítségnyújtás iránti kérelmet a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendeletben 

meghatározott formanyomtatványon lehet előterjeszteni. *1 
(5) az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi segítségnyújtást 

biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás 
elmaradása veszélyezteti 

(6) -- a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha: 
 

a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt, akkor a 
határidő letelte, vagy a feltétel bekövetkezése esetén. 

b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább két hétig) nem vette igénybe, és ezt utólag 
elfogadható módon nem mentette ki. *13 

c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi, vagy akadályozza. 
d) a személyi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak 

megfizetésére egyébként köteles lenne. 
 
 
 
 

10/A.§. 
 

Az ellátások igénybevétele 
 

(1) A 10. §. (1) bekezdésében felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátást 
biztosító intézménybe történő felvétel, valamint az ellátások igénybevétele iránti kérelmet a Zalaegerszeg 
és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Támasz Alapszolgáltatási Intézmény Zalalövői 
intézményegység vezetőjéhez kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. sz. melléklete szerinti 
formanyomtatványon. 

                                                
2 6/2011.(VI.30.) módosította, hatályos 2011. augusztus 1. napjától. 
3 Hatályon kívülre: 6/2009.(VI.14) rendelettel, 2009. június 1-től. 
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(2) A jogviszony keletkezéséről és az ellátás iránti kérelemről Támasz Alapszolgáltatási Intézmény 
intézményvezetője dönt.  

(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos 
kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.  

(4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999.  
(XI. 24.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. *24 

 
10/B. §  

 
A fizetendő személyi térítési díj és csökkentésének, elengedésének esetei, módjai 

 
(1)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás, évenként kétszer állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjakat – a (2) bekezdésben 
foglaltak kivételével - e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

(2) Ha az Sztv., vagy e rendelet másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért 
személyi térítési díjat kell fizetni.  

(3) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetőjétől kell 
kérni. 

(4) A személyi térítési díjat havonta utólag kell megfizetni. 
(5)  A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő befizetés alkalmával a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.27.) Korm. rendelet 5. 
§ (4) bekezdése szerint korrigálni kell.  

(6) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybe vételének szüneteltetését az alábbiak szerint kell bejelenteni az 
intézményvezetőnek:           
-  alapszolgáltatás esetében a szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal korábban 

írásban kell a bejelentést megtenni. *25 
 

10/C.§ 
 

Az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodás  
 

(1) Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor írásban megállapodást köt a szolgáltatásban 
részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki kell térni az Sztv. 94/B. és 
94/D. §-ában foglaltakon túl az alábbiakra is: 

 
a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára. 
b)  házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára. 
c)  a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára. 
d)  az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési 

kötelezettség szabályaira; 
e) az ellátás megkezdésének időpontjára. 
f)  az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre. 
g)  a döntések elleni jogorvoslat módjára.*26 
 

10/D.§ 
 

Az intézményi jogviszony megszűnése 
  

(1) Az intézményi ellátás megszűnik az Sztv. 100. § és 101.§-ában foglalt esetekben és módon. 
 

 (2)   Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő: 
a.) a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki, kivéve, ha ingyenes ellátásban kell részesíteni, 
b.) a szolgáltatást 3 hónapon keresztül nem veszi igénybe, 
c.) elhalálozik, 
d.) kéri az ellátás megszüntetését.  
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(3)  Az alapellátás megszüntetése az intézményvezető hatásköre. Az ellátás megszűnéséről az 
intézményvezető írásban értesíti az ellátásban részesülőt. 

 
 (4)  Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente két alkalommal állapítja meg.  

(5)  A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések 
tekintetében az Sztv. 114-119. §-ában foglaltak az irányadók. *27 
 

Étkeztetés 
11. § 

(1) A Képviselő-testület az étkeztetést az Sztv. 62. §. bekezdéseiben meghatározottak szerint biztosítja. 
(2) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat: 
 

a) az ellátást igénybe vevő jogosult, 
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 
c) a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy 

köteles megfizetni. 
 

(3)  A térítési díjat az 1993. évi III. tv. 116.§ (1) és (2) bekezdései szerint kell megállapítani. 
(4) Az étkeztetés biztosítása az ebéd házhoz szállítása formájában történik. 
(5)  Az önkormányzat e feladatát a falugondnoki szolgálat bevonásával látja el. 
(6)  Megszűnik az étkeztetésre való jogosultság, ha az ellátásra jogosult a térítési díjat két hónapon túl nem 

fizeti. 
(7) A étkezési térítési díj összege a Nádasd és Környéke Óvoda és Iskola Fenntartó Társulása társulási 

ülésen kerül meghatározásra, mely a rendelet 1. számú mellékletében kerül elhelyezésre. 
(8) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

 
a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk 
     miatt. 
 
(9) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki a 60. életévét betöltötte. 
(10) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos/kezelőorvos 

igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud. 
(11) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására részben képes 

és fogyatékosságát az Szt. 65/C.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint igazolja. 
(12) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve 
a szenvedélybetegséget a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21.§-ában meghatározott szakvéleménnyel 
kell igazolni. 

(13) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki - nyilatkozata szerint – bejelentett 
lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. 

(14) Étkeztetésben részesíti a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat 
is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon 
gondoskodni. 

(15) Az ellátás iránti kérelmet a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény zalalövői intézményegység vezetőjéhez 
lehet benyújtani.  

(16) Az ellátás iránti kérelemről a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény intézményvezetője dönt. 
(17) Az étkeztetést – amely napi egyszeri meleg élelmezést jelent – a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény –

igény esetén- a következők szerint is biztosíthatja: 
 

a.)   helyben fogyasztással, 
b.)   elviteli lehetőséggel, 
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c.)   házhoz szállítással. *28 
 

Házi segítségnyújtás 
12. § 

A TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény Zalalövői Központú Intézményegysége útján biztosítja a 
Képviselő-testület. A kérelem a Körjegyzőségen is benyújtható. 

 
Családsegítés 

13. § 
A házi segítségnyújtást az Sztv. 64. § bekezdésében foglaltak szerint A TÁMASZ Alapszolgáltatási 
Intézmény Zalalövői Központú Intézményegysége útján biztosítja a Képviselő-testület. 

 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

14. § 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Őrségi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül a KOSZISZ 
Lenti Kolping Gondozási Központ biztosítja. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
15. § 

(1) E rendelet 2009. április 20. napján lép hatályba. 
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. rendelkezései az irányadók. 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szőce község Önkormányzati Képviselő-

testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2008.(X.16.) rendelete. 
 

/: Papp Tibor :/     /: Preczlik Gábor :/ 
         polgármester                  körjegyző 

 
Kihirdetési záradék: Szőce község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2007 (III.30) rendeletének 27.§. (10) bekezdése alapján kihirdetve. 
Kihirdetve: 2009. 04 14-én 
 
       Preczlik Gábor körjegyző 
            körjegyző 
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1. sz. melléklet 
 
 
 
 
A étkezési térítési díj összege felnőtt személyek: 
Rezsiköltség összege: 196,- Ft 
Norma          összege: 237,- Ft.+ÁFA 
 
 
Óvodába járó gyermekek: 
Tízórai 54 + ÁFA 
Ebéd 197 + ÁFA 
Uzsonna 49 + ÁFA 
 
 
Általános iskolába járó gyermekek: 
Tízórai 44 + ÁFA 
Ebéd 154 + ÁFA 
Uzsonna 39 + ÁFA 
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2. sz. melléklet 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja9  
 

(Az intézményi térítési díj esetében figyelembe kell venni az Sztv. 116. §-át, továbbá az Sztv. 115. 
§ (2) bekezdését, mely szerint a térítési díjat konkrét összegben kell megállapítani)) 
 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI 
Szociálisan rászorultak intézményi térítési díja: (szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének 
tervezett ellátotti létszámra jutó napi összege) 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 

Személyi térítési díj (Ft/nap) 

Személyi térítési díj konyhánkénti megbontásban 370 
Helyben fogyasztással 0 

Ha az étkeztetés kiszállítással történik: 0 
Tízórai +uzsonna 310 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

A házi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatás személyii térítési díja 0 Ft.  

Személyi térítési díj (Ft/óra) 

A házi segítségnyújtás személyi térítési díja: 0 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  

30,- Ft./nap illetve 900,- Ft./hónap 
 
 
Számítása: 
 Szociális önköltség-normatíva 
 
 
 

                                                
9 Hatályos: 2010. június 1-től 4/2010.(VII.05) (*** hatályos 2010. augusztus 1. napjától) 


