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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

2/2016. (II.5.) 

Önkormányzati RENDELETE 

a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, valamint 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63.§ (9) bekezdésében és 
86.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 
5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.  
 

1.§ (1) A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 23.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„23.§ (1) A házi segítségnyújtás keretében a szociális segítés ellátás során biztosított 
szolgáltatások: 

a) takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, 
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben) 

b) mosás 
c) vasalás. 
d) bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) 
e) segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, szociális étkezés 

házhoz szállítása 
f) mosogatás 
g) ruhajavítás 
h) közkútról, fúrt kútról vízhordás 
i) tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a 

tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel) 
j) télen hó-eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt 
k) kísérés 
l) segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult 

veszélyhelyzet elhárításában. 
m) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés 

segítése. 
 (2) A házi segítségnyújtás keretében a személyi gondozás ellátás során az (1) bekezdésben 

foglaltakon túl biztosított szolgáltatások: 
a) információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 
b) családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 
c) az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való 

közreműködés 
d) ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 
e) mosdatás 
f) fürdetés 
g) öltöztetés 
h) ágyazás, ágyneműcsere 
i) inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 
j) haj, arcszőrzet ápolás 
k) száj, fog és protézis ápolás 
l) körömápolás, bőrápolás 
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m) folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 
n) mozgatás ágyban 
o) decubitus megelőzés 
p) felületi segkezelés 
q) sztómazsák cseréje 
r) gyógyszer kiváltása 
s) gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása 
t) vérnyomás és vércukor mérése 
u) hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 
v) kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés 
w) a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység 

elvégzéséhez való kompetencia határáig) 
 (3) A házi segítségnyújtásban részesülő személy jogosult: 

a) az (1)-(2) bekezdésben foglaltak egyéni szükséglet szerinti ellátására, 
b) napi egyszeri meleg élelem külön térítési díj nélküli házhoz szállítására. 

(4) A házi segítségnyújtást az Önkormányzat által foglalkoztatott házi gondozó látja el. 
(5) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet az Önkormányzat Hivatalához, jövedelemigazolás 

és orvosi igazolás mellékelésével kell benyújtani. 
(6) A házi segítségnyújtást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát az erre vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések szerint kell elvégezni. 
(7) A szociális segítésért és a személyi gondozásért fizetendő intézményi és személyi térítési 

díj gondozási óránként 250 Ft, mely tartalmazza az általános forgalmi adó összegét is.” 
 
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Tolmács, 2016. február 4. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester  jegyző 

 
 
 

Kihirdetési záradék:  
 
A rendelet kihirdetve: 2016. február 5-én 
 
 
 
 Torma Andrea 
 jegyző 
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 a 2/2016. (II.5.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Általános indokolás 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 
meghatározza, hogy a helyi önkormányzat feladata többek között a szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások biztosítása. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 86.§ 
(1) bekezdés c) pontja kimondja, hogy a települési önkormányzat köteles biztosítani a személyes 
gondoskodás alapszolgáltatásai közé tartózó házi segítségnyújtás ellátást. 
Az Sztv. 92. § (1) bekezdése előírja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot. 
A házi segítségnyújtás szabályait az Sztv. 92.§ (2) bekezdésben foglaltak szerinti tartalommal 
önkormányzati rendeletben kell rögzíteni. 
A házi segítségnyújtás törvényi szabályai 2016. január 1-jétől módosultak, ezért a törvénnyel való 
összhang megteremtése érdekében szükséges a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ -hoz 
 
A szociális ellátásokról szóló 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet 23.§-a rendelkezik a házi 
segítségnyújtás Sztv. 92.§ (2) bekezdésben előírt, rendeletben szabályozandó kérdéseiről a 2016. 
január 1-jétől hatályos törvényi rendelkezésekkel összhangban. 
 

2.§-hoz 

A rendelet – tekintettel arra, hogy a házi segítségnyújtás törvényi szabályozása 2016. január 1-jétől 
módosult – a lehető leghamarabb, a kihirdetést követő napon hatályba lép és miután beépül az 
alaprendeletbe, a módosító rendelet – jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§-a értelmében 
- a törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 
 

 
 


