
1 

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VII.30.) önkormányzati 

rendelete 

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, térítési díjakról 

Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésének a) pontjában, 92. § (2) 

bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében valamint a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) - (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a Bátya Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete 4. melléklet 2.4. alpontjában biztosított 

véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi- és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

A RENDELET HATÁLYA 

1. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokat igénybe vehetik Bátya 

község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és 

életvitelszeren itt lakó, valamint a lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában kétséget kizáró módon 

bizonyíthatóan életvitelszerűen itt lakó személyek, továbbá a hajléktalan személyek. 

II. Fejezet 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 

1. A személyes gondoskodás formái 

2. § 

(1) Az Önkormányzat a következő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat biztosítja: 

a) étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás, 

c) családsegítés, 

d) nappali ellátás (Idősek Klubja). 

(2) Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások közül a 

gyermekjóléti szolgáltatást biztosítja. 

2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételére vonatkozó szabályok 

3. § 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevétele általában 

önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik. 
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(2) Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított a személyes 

gondoskodás kötelező igénybevételét kell elrendelni. 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételére irányuló 

kérelmeket szóban vagy írásban kell kérelmezni. 

(4) A 2. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti ellátásokat Bátya Község Egészségügyi és Szociális 

Intézményénél lehet kérelmezni az erre rendszeresített formanyomtatványon, azok elbírálására az 

intézményvezető jogosult. A döntésről írásban értesíti a kérelmezőt, illetve a törvényes képviselőjét. 

(5) A 2. § (1) bekezdés c) és 2. § (2) bekezdés szerinti ellátásokat Bátya Község Egészségügyi és 

Szociális Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál lehet kérelmezni. 

(6) A szolgáltatást nyújtó intézmény intézményvezetője a kérelmezőt külön eljárás nélkül, szóbeli 

kérelem alapján ellátásban részesítheti, ha a késedelem életének vagy testi épségének 

veszélyeztetésével járna. Az ellátás időtartama a 30 napot nem haladhatja meg. 

(7) Az intézményi ellátás igénybevételének időpontjában az intézményvezető gondoskodik az ellátást 

igénybevevővel/törvényes képviselőjével, illetve a kötelezett vagy kötelezettséget vállaló személlyel 

az ellátási forma szerinti megállapodás megkötéséről. 

(8) Az Önkormányzat a szociális étkeztetés, valamint a gyermekétkeztetés biztosításához az ebédet 

külső szolgáltatótól vásárolja, amelyért térítési díjat kell fizetni. 

(9) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, 

vagy jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétel történt, a Képviselő-testület dönt. 

(10) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások esetében az 

intézményvezető kezdeményezésére kell a (9) bekezdés szerinti eljárást lefolytatni. 

(11) A gyermekétkeztetés esetében bármely fél kezdeményezésére kell a (9) bekezdés szerinti eljárást 

lefolytatni. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási ügyintézője az eljárást akkor kezdeményezi, ha az 

intézményi étkeztetéshez kapcsolódó hozzájárulások elszámolását alátámasztó dokumentumok közül 

az élelmezési nyilvántartás az óvodai csoportnapló vagy az iskolai osztálynapló eltérést mutat. 

(12) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett gyermekétkeztetés esetén az intézményi térítési 

díj összegét meg kell fizetni. 

3. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszűnésének és megszüntetésének esetei és 

módjai 

4. § 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszűnésének eseteit a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 100. § - 102. §-ai és a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 37/A. §-a határozzák 

meg. 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszüntetésének esetei: 

a) bátyai lakóhely vagy tartózkodási hely megszűnése 

b) az ellátást egybefüggően 30 napon át bejelentés nélkül (igazolatlanul) nem veszi igénybe. 
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III. Fejezet 

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

1. Étkeztetés 

5. § 

(1)1 Az Szt. 62. § szerinti étkeztetésre jogosult, aki 

a) kora alapján a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, 

b) a háziorvos igazolása alapján egészségi állapota miatt rászorult, 

c) fogyatékossága miatt fogyatékossági támogatásban vagy saját jogán magasabb összegű családi 

pótlékban részesül, 

d) pszichiátriai betegségét, szenvedélybetegségét szakorvosi szakvéleménnyel igazolta, 

e) hajléktalansága miatt település szintű lakcímmel rendelkezik. 

(2)2 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti öregségi nyugdíjkorhatár betöltését a kérelmező 

személyazonosító igazolvány bemutatásával igazolja. 

(3) Az (1) bekezdés c) pontjának igazolása történhet: 

a) fogyatékossági támogatást megállapító határozattal, 

b) saját jogán magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozattal. 

(4) Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye intézményvezetője az étkeztetés 

biztosításának megkezdését megelőzően megvizsgálja a szolgáltatást igénybe vevő személy 

rendszeres havi jövedelmét az Szt. 4. § rendelkezései alapján. 

(5) A személyi térítési díjat Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye intézményvezetője 

állapítja meg. 

(6) Az Önkormányzat az ebédet külső szolgáltatótól vásárolja. 

(7) Az Önkormányzat az Szt. 62. §-ában meghatározott szociálisan rászorultak étkeztetését Bátya 

Község Egészségügyi és Szociális Intézményénél biztosítja az étel 

a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 

b) elvitelének lehetővé tételével, 

c) lakásra szállításával. 

2. Házi segítségnyújtás 

6. § 

(1) Az Szt. 63. §-a szerinti házi segítségnyújtás keretében szociális segítést, vagy személyi gondozást 

kell nyújtani a napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban. 

(2) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A 

gondozási szükséglet megállapítását a szolgáltatást nyújtó Bátya Község Egészségügyi és Szociális 

Intézménye intézményvezetője végzi el. 

 

1 Az 5. § (1) bekezdése a Bátya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 13.) önkormányzati 

rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2021. szeptember 14. napjától. 

2 Az 5. § (2) bekezdése a Bátya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2021. (IX. 13.) önkormányzati 

rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2021. szeptember 14. napjától. 
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3. Családsegítés 

7. § 

Az Szt. 64. §-a szerinti családsegítést Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye részét 

képező Család - és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. 

4. Nappali ellátás (Idősek Klubja) 

8. § 

(1) A nappali ellátás lehetőséget biztosít az ellátottak részére a napközbeni tartózkodásra, társas 

kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 

(2) Az ellátást Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye biztosítja. 

IV. Fejezet 

GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 

1. Gyermekjóléti Szolgáltatás 

9. § 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a Gyvt. 39. §-ában foglaltakon felül különösen: 

a) az ellátásokról való folyamatos tájékoztatás, 

b) a településen élő gyermekek szociális helyzetének, életkörülményeinek, 

veszélyeztetettségének, egyéb ellátások iránti szükségleteinek folyamatos figyelemmel 

kísérése és ezek alapján a települési gyermekvédelmi rendszer javítására, kiegészítésére 

vonatkozó javaslattétel az önkormányzat felé. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatást Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye részét képező 

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. 

9/A. §3 

Az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére biztosítja: 

a) a Gyvt. 21/A. §-a szerinti intézményi gyermekétkeztetést, 

b) a Gyvt. 21/B. §- a szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést, 

c) a Gyvt. 21/C. §- a szerinti szünidei gyermekétkeztetést hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 

ca) bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő 

gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának 

időtartama alatt valamennyi munkanapon, 

cb) a ca) pont alá nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben 43 munkanapon, az őszi, 

téli és tavaszi szünetben a tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 

ingyenesen. 

V. Fejezet 

 

3 A 9/A. §-t a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-

a iktatta be. Hatályos: 2022. szeptember 1. napjától 
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SZOCIÁLPOLITKAI KEREKASZTAL 

10. § 

(1) Az Önkormányzat az Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerint helyi szociálpolitikai kerekasztalt (a 

továbbiakban: kerekasztalt) hoz létre, amelynek tagjai Bátya Község Polgármestere, Bátya Község 

Jegyzője, a Bátyai Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője, a Bátya Község Egészségügyi és 

Szociális Intézménye intézményvezetője, családgondozója, Bátya Község Önkormányzata műszaki 

csoportvezetője. 

(2) A kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, az ülést a polgármester hívja 

össze és vezeti. A kerekasztal ülései nyilvánosak. 

(3) A kerekasztal ügyrendjét maga alakítja ki. 

(4) A kerekasztal tagjait tevékenységükért díjazás nem illeti meg. 

VI. Fejezet 

AZ ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK 

1. Intézményi térítési díjak 

11. § 

(1) Az Önkormányzat térítésmenetesen biztosítja: 

a) házi segítségnyújtást, 

b) nappali ellátást, 

c) családsegítést, 

d) gyermekjóléti szolgálatot. 

(2)4 A szociális étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A Képviselő-testület a szociális étkeztetés 

intézményi térítési díját jelen rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg, elkülönítetten a helyben 

étkezést, az elvitellel történő étkezést és a szállítást. 

(3)5 A Képviselő-testület az óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díját, valamint az általános 

iskolai gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a 2. melléklet szerint határozza meg az ellátást 

igénybe vevő gyermekek, tanulók részére. 

(4)6 

(5)7 

 

4 A 11. § (2) bekezdése a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati 

rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2022. szeptember 1. napjától. 

5 A 11. § (3) bekezdése a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati 

rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2022. szeptember 1. napjától. 

6 A 11. § (4) bekezdését a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati 

rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 2022. szeptember 1. napjától. 

7 A 11. § (5) bekezdését a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati 

rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 2022. szeptember 1. napjától. 
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(6)8 

(7)9 

VII. Fejezet 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

12. § 

(1) Ez a rendelet 2020. augusztus 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti 

1. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatás helyi 

szabályozásáról szóló 5/2012. (VII. 05.) Kt. számú önkormányzati rendelet 11. § – 12. §-ai, 

2. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatás helyi 

szabályozásáról szóló 5/2012. (VII. 05.) Kt. számú önkormányzati rendelet 1. és 2. melléklete, 

3. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatás helyi 

szabályozásáról szóló 5/2012. (VII. 05.) Kt. számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

3/2020. (III.31.) önkormányzat rendelet.

 

8 A 11. § (6) bekezdését a Bátya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VII. 5.) önkormányzati 

rendelete 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2021. július 6. A 11. § (6) bekezdését a Bátya Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 

2022. szeptember 1. napjától. 

9 A 11. § (7) bekezdését a Bátya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VII. 5.) önkormányzati 

rendelete 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2021. július 6. A 11. § (7) bekezdését a Bátya Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 

2022. szeptember 1. napjától. 



 

  

1. melléklet10 

Szociális ellátások térítési díjai (ÁFA-val) 

 

 A B C 

  Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj 

1 Szociális étkeztetés helyben és elvitellel 1222 Ft/fő/nap 850 Ft/fő/nap 

2 Ebéd szállítási költsége 206 Ft/szállítás/lakás 200 Ft/szállítás/lakás 

3 Szociális étkeztetés kiszállítással (ebéd+szállítás) 1428 Ft/fő/nap 1050 Ft/fő/nap 

4 Reggeli 117 Ft/fő/nap 115 Ft/fő/nap 

5 Házi segítségnyújtás: személyi gondozás 912 Ft/fő/óra 0 Ft/fő/óra 

6 Házi segítségnyújtás: szociális segítés 895 Ft/fő/óra 0 Ft/fő/óra 

7 Idősek nappali ellátása csak napközbeni tartózkodást  

igénybe vevők részére 

1229 Ft/fő/nap 0 Ft/fő/nap 

8 Idősek nappali ellátása napközbeni tartózkodást és ott 

ebédet  

igénybe vevők részére 

2451 Ft/fő/nap 850 Ft/fő/nap 
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10 Az 1. melléklet a Bátya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (VII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bátya 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. szeptember 1. napjától 



 

  

2. melléklet11 

  

  

 A B C 

 Megnevezés Óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díja /  

nyersanyagnorma (a díjak  

az áfát nem tartalmazzák): 

Általános iskolai gyermekétkeztetés intézményi 

térítési  

díja / nyersanyagnorma (a díjak az áfát nem 

tartalmazzák): 

1 tízórai 92,- Ft/fő/nap 92,- Ft/fő/nap 

2 ebéd 433,- Ft/fő/nap 500,- Ft/fő/nap 

3 uzsonna 92,- Ft/fő/nap 92,- Ft/fő/nap 

4 tízórai, ebéd 525,- Ft/fő/nap 592,- Ft/fő/nap 

5 tízórai, ebéd, uzsonna (együtt) 617,- Ft/fő/nap 684,- Ft/fő/nap 
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11 A 2. melléklet a Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2022. 

szeptember 1. napjától 


