
Egységes szerkezetbe     a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel 

 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

 

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 58/B. § (2) 

bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, 132. 

§ (4) bekezdés d) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Balatonfűzfő Város Önkormányzata az alábbi szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat 

biztosítja:  

(1) Szociális alapszolgáltatások: 

a) étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) családsegítés, 

d) nappali ellátás 

(2) Gyermekjóléti alapellátások: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás 

b) gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde 

c) gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülő 

(3) Szakosított szociális ellátás az éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló 

helyiségben töltő, bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy ellátása, átmeneti szálláson. 

 

2. § (1) Balatonfűzfő Város Önkormányzata az 1. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban 

meghatározott szociális alapszolgáltatásokat, az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 

gyermekjóléti alapellátást a Balatonalmádi Szociális Társulás (8220 Balatonalmádi, 

Széchenyi sétány 1.) fenntartásában működő Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási 

Központ (8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 32.) intézményi keretei között biztosítja. 

 

(2) Balatonfűzfő Város Önkormányzata az 1. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 

ellátást a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézmény keretében működtetett bölcsőde útján 

biztosítja. 

 

(3) Balatonfűzfő Város Önkormányzata az 1. § (3) bekezdésben meghatározott szolgáltatást a 

Magyar Vöröskereszt Várpalota Térségi Összevont Szociális Intézménye (8100 Várpalota, 

Mészáros L. u. 53.) intézményi keretei között biztosítja. 

 

3. § (1) Étkeztetés keretében annak a szociálisan rászorultnak a legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetéséről kell gondoskodni, aki 

a) 65. életévét betöltött személy,  

b) önmaga ellátására részben képtelen személy,  

c) bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy, aki éjszakáit közterületen vagy nem 

lakás céljára szolgáló helyiségben tölti, 

d) pszichiátriai beteg személy, 



e) szenvedélybeteg személy, vagy 

f) fogyatékossági támogatásban részesülő személy. 

 

(2) A szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell:  

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a személyazonosító igazolványt, 

b) az (1) bekezdés b), d) és e) pontja esetében a kezelőorvos, szakorvos szakvéleményét,  

c) az (1) bekezdés f) pontja esetén a fogyatékossági támogatásról szóló határozatot, 

d) az (1) bekezdés c) pontja esetén a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. 

 

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a (2) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésben 

foglalt ellátások igénybevétele iránti kérelmet a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz kell benyújtani. 

 

(2) A bölcsődei ellátás igénybe vétele iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet 

benyújtani. 

 

(3) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza az 1. § (1) bekezdés a) pontjában, (2) 

bekezdés c) pontjában és a (3) bekezdésben meghatározott hatásköröket. 

 

5. § (1) Az igénylő és a polgármester az 1. § (2) bekezdés c) pontjában és az 1. § (3) 

bekezdésben foglalt ellátások igénybe vételekor megállapodást köt. A megállapodás 

megkötését két tanú aláírásával igazolja. 

 

(2) Az ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi 

körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül a 

polgármesternek bejelenteni. Erre a megállapodásban utalni kell.  

 

6. § (1) A polgármester átruházott hatáskörben külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani, 

ha az ellátás elmaradása a kérelmező életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti, 

figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7. §-

ában foglalt szabályokra. 

 

(2) A polgármester külön eljárás keretében soron kívül ellátást biztosít, amennyiben az 

igénybe vevő 

a) szociális helyzetében, egészségügyi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, 

amely miatt soron kívüli ellátása vált szükségessé, vagy 

b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli ellátása indokolt. 

 

7. § (1) Az ellátás megszűnik: 

a) határozott idejű ellátás esetén annak lejártával, 

b) a jogosult illetve törvényes képviselője kérelmére, vagy 

c) a jogosult halálával. 

 

(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt ellátást a polgármester megszünteti, ha az ellátott 

a térítési díjat a befizetési határidőt követő 30. napon belül nem teljesíti. 

 

8. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott szociális alapszolgáltatásokért 

fizetendő térítési díjakat, és az alapszolgáltatások igénybe vételének módját – Balatonalmádi 

szociális Társulás társulási megállapodásában foglaltak alapján – a Balatonalmádi Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete szabályozza.  



1Az 1. § b) és d) pontjaiban meghatározott szociális alapszolgáltatásokért fizetendő 

kedvezményes személyi térítési díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

(2) Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A 

helyettes szülői ellátásért nem kell térítési díjat fizetni. 

 

(3) A gyermekek napközbeni ellátásának köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjait 

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekintézményekben 

fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 7/1999. (03. 29.) önkormányzati rendelete 

tartalmazza. 

 

(4) A bölcsődei gondozás térítésmentesen vehető igénybe. 

 

(5) A bölcsőde az intézményben nyújtott alapellátáson túl, szolgáltatásként időszakos 

gyermekfelügyelettel segíti a családokat. A bölcsődei időszakos gyermekfelügyeleti térítési 

díj mértékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

9. § Balatonfűzfő Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, 

amelynek tagjai az önkormányzat működési területén szociális intézményeket működtető 

fenntartók, és a szociális intézmények képviselőin kívül a Járási Hivatal képviselője, a 

Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetének képviselője. 

 

10. § (1) Ez a rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó – szociális és gyermekjóléti, - ellátásokról, és az értük fizetendő térítési 

díjakról szóló 25/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete. 

 

Balatonfűzfő, 2015. augusztus 18. 

 

 

 

Marton Béla       Dr. Takács László 

polgármester        jegyző 

 

Kihirdetve:  

Balatonfűzfő, 2015. augusztus 31.  

 

 

 

Dr. Takács László 

jegyző 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
1 Kiegészítette a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet. 2016. április 1-től hatályos. 



1. melléklet2 Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez 

 

A. 

 
 A B C D E F 

1 
ÉTKEZ

TETÉS 

Önköltség 

(forint/nap

) 

Normatíva  

(forint/nap

) 

 Önköltség 

és 

normatíva 

különbözet

e 

(forint/nap

) 

Intézmé

nyi 

térítési 

díj 

(forint/

nap 

áfát 

tartalm

az) 

Jövedelem 

(forint) 

Személyi 

térítési díj 

(forint/adag) 

1.1 

Étkeztet

és 

helyben 

fogyaszt

ással 

vagy 

elvitellel 

689 220 469 460 

0 – 35.000 100 

35.001 – 

70.000 

360 

70.001 –  

460 

1.2 

Étkeztet

és 

kiszállít

ással 

810 220 590 580 

0 – 35.000 220 

35.001 – 

70.000 

480 

70.001 –  580 

 

B. 

 

2015. szeptember 1. napjától alkalmazandó kedvezményes személyi térítési díjak: 

 1. Házi segítségnyújtás személyi térítési díja 10 forint/fő/óra. 

 2. Idősek nappali ellátása személyi térítési díja 20 forint/fő/nap. 

 

 

2. melléklet Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendeletéhez 

 

A bölcsődei időszakos gyermekfelügyeleti térítési díj mértéke: 

1. 1 óra gondozási idő után:   300,- Ft 

2. 2 óra gondozási idő után:   800,- Ft 

3. 3 óra gondozási idő után:           1.200,- Ft 

4. 4 óra gondozási idő után:           1.600,- Ft 

5. 5 óra gondozási idő után:           2.000,- Ft 

6. 6 óra gondozási idő után:           2.400,- Ft 

7. 7 óra gondozási idő után:           2.800,- Ft 

8. 8 óra gondozási idő után:           3.200,- Ft 

  

                                                 
2 Módosította a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet. 2016. április 1-től hatályos. 



 


