
Dombóvár Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 

2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.), 55/2008.(XII.19.), 

14/2009.(III.31.), 10/2010.(III. 31.), 15/2010.(IV.30.), 28/2010.(XI.9.), 

14/2011.(IV.1.), 33/2011.(VII.5.), 39/2011. (IX. 12.), 17/2012. (III. 30.), 42/2012. (XI. 

30), 18/2013. (III. 29.), 9/2014. (IV. 16.), 3/2015. (I. 30.), 10/2015. (III. 30.), 47/2015. 

(XII. 18.), 13/2016. (III. 31.), 23/2016. (V. 9.), 10/2017. (I. 30.), 22/2017. (III. 31.), 

50/2017. (X. 31.), 14/2018. (III. 29.), 21/2018. (V. 31.), 13/2019. (III. 29.), 38/2019. 

(XII. 19.), 13/2020. (III. 27.), 37/2020. (XI. 28.), 38/2021. (XII. 17.), 12/2022. (V. 

31.), 17/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 

22/2003. (VIII. 26.) rendelete 

a szociális szolgáltatásokról  

 
(Egységes szerkezet) 

 
1Dombóvár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján – a 29/1993.(II.17.) és a 32/1993.(II.17.) 

Kormányrendelet figyelembevételével – az önkormányzat által biztosított személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 

díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Dombóvár város közigazgatási területén 

lakóhellyel rendelkező, az Szt. 3. §-ában meghatározott személyekre, valamint 

más önkormányzattal kötött megállapodás alapján ellátott személyekre.  

 

(2) 2A rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat által nyújtott szociális 

szolgáltatásokra terjed ki. 

 

(3) 3A személyes gondoskodást nyújtó intézményfenntartó társulások esetében, a 

tag önkormányzatok döntései alapján 2011. április 1. napjától a 

szolgáltatásokért fizetendő térítési díjat Dombóvár Város Önkormányzata e 

rendeletben határozza meg.  

 

 
1 Módosította a 4/2005.(I.28.) R.  
2 Módosította a 14/2011.(IV.1.) R., hatályba lép: 2011. április 1.  
3 Beiktatta a 14/2011.(IV.1.) R., hatályba lép: 2011. április 1.  



Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 
42. § 

 
 

(1) A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 

alapján helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre és működtet Dombóvári Helyi 

Szociálpolitikai Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) elnevezéssel. 

 

(2) A Kerekasztal feladatai: 

 

a) a Dombóvárra vonatkozó szociális szolgáltatástervezési koncepcióban 

meghatározottak megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése, 

közreműködés a koncepció felülvizsgálatában, 

b) a lakossági szükségletek közvetítése az önkormányzat és a szolgáltatást nyújtók 

felé, 

c) közreműködés a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésében és 

felülvizsgálatában, a tervezett intézkedések megvalósításának figyelemmel 

kísérése,  

d) észrevételek, javaslatok megtétele a dombóvári szociális szféra valamennyi 

területével kapcsolatban, 

e) a szociális és gyermekjóléti ellátásokat, szolgáltatásokat, valamint a lakásügyi 

kérdéseket átfogóan érintő előterjesztések véleményezése, 

f) a rászorultakat segítő dombóvári programok összehangolása. 

 

(3) A Kerekasztal szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal tart ülést. A 

Kerekasztal üléseit a (4) bekezdés a) pontja szerinti személy hívja össze és vezeti, a 

Kerekasztal ülései nyilvánosak. A Kerekasztal működésének további szabályait a 

Kerekasztal által elfogadott ügyrend határozza meg. 

 

(4) A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai: 

 

a) Dombóvár Város Polgármestere vagy nevében az általa kijelölt alpolgármester, 

b) a Humán Bizottság elnöke, 

c) a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által 

delegált személy, 

d) a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény képviselője, 

e) a PRESIDIUM Közhasznú Egyesület képviselője, 

f) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntartott Gondviselés Háza 

Arany Sziget Idősek Otthonának képviselője, 

g) a Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület képviselője, 

h) a Dombóvári Rendőrkapitányság képviselője, 

i) 5a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által fenntartott Új Esély Központ 

Dombóvár képviselője. 

 
4 Módosította a 39/2011.(IX. 12.) R., hatályba lép: 2011. október 1., 3/2015. (I. 30.) R., hatályba lép: 2015. 

január 31., a 37/2020. (XI. 28.) R., hatályba lép: 2020. december 1. 
5 Beiktatta a 17/2022. (VI. 30.) R., hatályba lép: 2022. július 1. 



 

(5) A Kerekasztal ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek a Dombóváron működő 

szociális, szociál- és foglalkoztatáspolitikai, egészség-, család- és gyermekvédelmi 

vagy adományozó tevékenységet folytató civil és egyéb szervezetek képviselői, így 

különösen 

  

a) a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatala gyám- és 

munkaügyekkel foglalkozó szervezeti egységeinek képviselői, 

b) a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó 

szervezeti egységének képviselője, 

c) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti 

bevett egyházak dombóvári képviselői, 

d) a Katolikus Karitász dombóvári képviselője, 

e) 6az Életfa Nagycsaládos Egyesület Dombóvár képviselője, 

f) a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének dombóvári képviselője, 

g) a Nemzeti Népegészségügyi Központ Dombóvári Egészségfejlesztési 

Irodájának képviselője, 

h) a dombóvári védőnői szolgálat képviselői. 

 

Az ellátások formái 

3. § 

(1) A szociálisan rászorultak részére az önkormányzat a következő alapellátásokat 

biztosítja: 

a.) étkeztetés 

b.) házi segítségnyújtás 

c.) 7tanyagondnoki szolgálat 

d.) családsegítés 

e.) 8támogató szolgáltatás  

f.) 9közösségi ellátások pszichiátriai illetve szenvedélybetegek részére 

g.) 10jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

h.) 11nappali ellátások 

 

(2) Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére a következő szakosított 

ellátást nyújtja: 

a.) 12 

b.) intézményi átmeneti ellátást, 

c.) intézményi ápolást, gondozást  

 

 
6 Módosította a 38/2021. (XII. 17.) R., hatályba lép: 2022. január 1. 
7 Módosította a 37/2005.(VI.8.) R. hat.: 2005. jún. 1.  
8 Beiktatta a 4/2005.(I.28.) R., hatályba lép: 2005. március 1., módosította a 37/2005.(VI.8.) hat. 2005. jún. 1., 

10/2015. (III. 30.) R., hatályba lép: 2015. április 1. 
9 Beiktatta a 37/2005.(VI.8.) R., módosította a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: 2008. május 1.  
10 Beiktatta a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: 2008. május 1. 
11 Beiktatta a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: 2008. május 1.  
12 Hatályon kívül helyezte a 22/2008.(IV.30.), hatályos: 2008. május 1.  



(3) 13Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat a 

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban való 

részvétellel és a Társulás által fenntartott Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézmény útján, valamint ellátási szerződésekkel biztosítja. A 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményhez tartozó személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat az 1. melléklet, a térítés ellenében 

igénybe vehető szolgáltatások intézményi térítési díját a 2. melléklet tartalmazza. 

 

II. fejezet 

Alapellátások 

Étkeztetés 
144. § 

 

(1) Az önkormányzat az Szt. szerinti étkeztetést a szociálisan rászorultak részére 

szociális konyha, valamint népkonyha szolgáltatási formában is biztosítja. Étkeztetés 

igénylése esetén szociálisan rászorultnak tekinthető az, aki: 

a) 60 éven felüli, vagy 

b) orvosi igazolás szerint mások gondozására, ellátására szorul, vagy 

c) fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg, vagy 

d) hajléktalan vagy lakhatási körülményei melegétel elkészítését nem teszik 

lehetővé, vagy 

e) aki átmenetileg nem rendelkezik jövedelemmel, és létfenntartása 

veszélyeztetett. 

 

(2) Az étkeztetés biztosítása a térítés nélkül igénybe vehető népkonyhán az étel 

kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztásával, kivételesen az elvitelével történik a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Nappali Melegedő és Népkonyha 

feladatellátási helyén a jogosultsági feltételeknek megfelelő ellátottak részére. 

 

(3) Az önkormányzat az étkeztetést szociális konyha formájában főétkezésként napi 

egyszeri meleg étel elvitelének lehető tételével, továbbá erre irányuló kérelem esetén 

az ellátott lakóhelyére vagy napközbeni tartózkodási helyére való kiszállítással a 

jogosultsági feltételeknek megfelelő személyek részére biztosítja a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződés útján. A szociális konyha 

szolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe a 3. mellékletben foglaltak szerint, az étel 

kiszállításáért külön kell fizetni a megállapított térítési díjat szállítási alkalmanként. 

 

Házi segítségnyújtás 

5. § 

(1) 15Házi segítségnyújtást a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 

által foglalkoztatott hivatásos és tiszteletdíjas gondozók végzik. A szolgáltatásért 

 
13 Módosította a 38/2021. (XII. 17.) R., hatályba lép: 2022. január 1. 
14 Módosította a 38/2021. (XII. 17.) R., hatályba lép: 2022. január 1. 
15 Módosította a 42/2012. (XI. 30.) R., hatályba lép: 2012. december 1., 47/2015. (XII. 18.) R., hatályba lép: 

2016. január 1.   



a Szt. alapján megállapított, e rendelet 2 melléklete szerinti térítési díjat kell 

fizetni. 

 

(2) Házi segítségnyújtásban az Szt. 63. §-a szerint gondozásra szorulók 

részesíthetők. 

 
16Tanyagondnoki szolgálat 

6. § 

(1) 17Dombóvár Város Önkormányzata a város közigazgatási területéhez tartozó 

külterületi lakott helyeken (Mászlony, Szilfás, Kiskonda, Szarvasd, Szőlőhegy, 

Nagykonda) a szociális alapellátási feladatok megoldására tanyagondnoki 

szolgálatot működtet. A tanyagondnoki szolgáltatást a Dombóvári Egyesített 

Humán Szolgáltató Intézmény végzi. 

 

(2) 18A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi lakott helyek 

intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek 

kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes 

alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása továbbá egyéni és közösségi szintű 

szükségletek teljesítésének segítése. 

 

(3) 19A tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapellátási feladatok különösen: 

a.) egyes szociális alapellátási feladatok biztosítása, 

b.) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, 

c.) a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információk 

közvetítése az önkormányzat és a lakosság között, 

d.) 20 

 

(4) 21A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételéről külön jogszabály szerint 

vezetett tevékenységnaplóban az adott napi teljesítést a fenntartó 

meghatalmazottjaként az intézményvezető, akadályoztatása esetén az 

intézményvezető-helyettes aláírásával igazolja. 

 

(5) 22A tanyagondnoki szolgálat térítési díj fizetési kötelezettség mellett szabad 

kapacitása terhére egyéb szolgáltatásokat is nyújthat. A szolgáltatás térítési díját 

a gépkocsi üzemeltetési szabályzat tartalmazza.  

 

(6) 23Az (5) bekezdésben foglalt térítésköteles ellátások iránti szolgáltatási igényt a 

tanyagondnoknál kell bejelenteni. A szolgáltatás iránti igények teljesítéséről a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény intézményvezetője dönt. 

 
16 Címet módosította a 37/2005.(VI.8.) R.  
17 Módosította a 37/2005.(VI.8.) R. , 9/2014. (IV. 16.) R., hatályba lép: 2014. május 1. , 47/2015. (XII. 18.) R., 

hatályba lép: 2016. január 1.  
18 Módosította a 37/2005.(VI.8.) R. 
19 Módosította a 37/2005.(VI.8.) R.  
20 Hatályon kívül helyezte a 22/2008.(IV.30.) R., hatályos: 2008. május 1.  
21 Hatályon kívül helyezte a 37/2006.(VI.8.) R., beiktatta a 22/2017. (III. 31.) R., hatályba lép: 2017. április 1. 
22 Módosította a 37/2005.(VI.8.) R., 14/2009.(III.31.) R.  



 

Családsegítés 

7. § 

 

(1) A családsegítő szolgáltatás célja a település területén élő szociális és 

mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került 

személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez 

vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése 

a szociálismunka eszközeivel valamint krízissegély, gyógyszertámogatás 

nyújtásával, utazási költség átvállalásával. 

 

(2) 24A családsegítést a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény végzi. 

 

(3) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 
25Támogató szolgáltatás 

7/A. § 

(1) 26Az önkormányzat a támogató szolgáltatást a Szt. 65/C. §. szerint a Dombóvári 

Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény útján biztosítja. 

 

(2) A támogató szolgáltatás szállító szolgálatát a Szt. 65/C. § (4)-(5) bekezdése 

alapján szociálisan nem rászorult személy is igénybe veheti az alapvető 

szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való 

hozzájutás biztosítása érdekében (szociális taxi). A szolgáltatás igénybevételéért 

térítési díjat kell fizetni. 

 

(3) 27A (2) bekezdés szerinti szolgáltatás igénybevételéért fizetendő személyi térítési 

díjat az ellátott kérelmére az intézményvezető csökkentheti, ha a személyi térítési 

díj összege meghaladja az Szt. 116. § (1) bekezdése szerinti jövedelem 30%-át, 

kiskorú részére nyújtott szolgáltatás esetén a 20%-át. A személyi térítési díj 

legfeljebb az Szt. 116. § (1) bekezdés szerinti jövedelem 30%-áig, kiskorú 

részére nyújtott szolgáltatás esetén a 20%-áig csökkenthető.  

 

(4) 28A támogató szolgáltatás szállító szolgálatának igénybevétele esetén a tartós 

bentlakásos ápolás és gondozás ellátást (idősek otthona) igénybe vevő, 

intézményi jogviszonnyal rendelkező személyek mentesülnek az e rendeletben 

 
23 Módosította a 37/2005.(VI.8.) R., 9/2014. (IV. 16.) R., hatályba lép: 2014. május 1., 47/2015. (XII. 18.) R., 

hatályba lép: 2016. január 1.   
24 Módosította a 37/2005.(VI.8.) R., 9/2014. (IV. 16.) R., hatályba lép: 2014. május 1., 47/2015. (XII. 18.) R., 

hatályba lép: 2016. január 1.  
25 Beiktatta a 4/2005.(I.28.) R., hatályba lép: 2005. március 1. címet módosította: 37/2005.(VI.8.) R., módosította 

a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: 2008. május 1., 10/2015. (III. 30.) R., hatályba lép: 2015. április 1. 
26 Módosította a 47/2015. (XII. 18.) R., hatályba lép: 2016. január 16. 
27 Beiktatta a 13/2016. (III. 31.) R., hatályba lép: 2016. április 1.  
28 Beiktatta a 22/2017. (III. 31.) R., hatályba lép: 2017. április 1., módosította a 38/2019. (XII. 19.) R., hatályba 

lép: 2020. január 1. 



megállapított térítési díj megfizetése alól az intézményi jogviszony időtartama 

alatt. 

 
29Közösségi ellátások pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére 

7/B. § 

(1) 30Az önkormányzat a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek részére a 

közösségi ellátásokat a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény útján 

biztosítja. 

 

(2) A közösségi pszichiátriai ellátás célja a pszichiátriai betegek lakókörnyezetükben 

történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.  

 

(3) Az ellátás térítésmentes.  

 
31Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

7/C. § 

(1) 32 A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény biztosítja térítés 

ellenében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Dombóvár, Kaposszekcső, 

Kocsola, Kurd, Lápafő, Szakcs, Dalmand, Attala, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, 

Csibrák, Várong, Csikóstőttős, Nak és Jágónak településeken. A jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás feladat ellátására és finanszírozására a Dombóvári Egyesített 

Humán Szolgáltató Intézmény fenntartója köt megállapodást a kijelölt állami 

szervezettel. 
 

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan 

rászorult 

1. az egyedül élő 65 év feletti személy, 

2. az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,  

3. a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy 

pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás 

folyamatos biztosítását,  

4. az a 65 év alatti személy, aki orvosi igazolás alapján tartósan beteg. 

 

 
33Nappali ellátás 

347/D. § 

 

 
29 Beiktatta a 37/2005.(VI.8.) R., címet módosította a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: 2008. május 1.  
30 Módosította a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: 2008. május 1., 9/2014. (IV. 16.) R., hatályba lép: 2014. 

május 1., 47/2015. (XII. 18.) R., hatályba lép: 2016. január 1.  
31 Beiktatta a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: 2008. május 1., módosította a 42/2012. (XI. 30.) R., hatályba lép: 

2012. december 1.  
32 Módosította a 47/2015. (XII. 18.) R., hatályba lép: 2016. január 1., a 17/2022. (VI. 30.) R., hatályba lép: 2022. 

július 1. 
33 Beiktatta a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: 2008.május 1., módosította a 47/2015. (XII. 18.) R., hatályba 

lép: 2016. január 1.   
34 Módosította a 38/2021. (XII. 17.) R., hatályba lép: 2022. január 1. 



(1) 35Az önkormányzat az idősek nappali ellátása keretében az Szt. 65/F. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti ellátotti csoportba tartozó demens és átlagos állapotú 

személyek számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas 

kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá a 

demens személyek részére külön térítés ellenében a napközbeni étkezésre. Az 

idősek nappali ellátása a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 

Támasz Otthonában és az Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézményében 

vehető igénybe, szükség esetén az ellátott részére Dombóváron szállítási lehetőség 

biztosított térítés nélkül a dombóvári lakóhelye és az érintett feladatellátási hely 

között. 

 

(2) Az önkormányzat a hajléktalanok nappali ellátását nappali melegedő formájában a 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Nappali Melegedő és 

Népkonyha feladatellátási helyén biztosítja a népkonyhával együtt. 

 

(3) Az önkormányzat a pszichiátriai betegek, valamint a szenvedélybetegek nappali 

ellátását a Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval kötött ellátási szerződés útján 

biztosítja. 

 

(4) Az önkormányzat a fogyatékosok nappali ellátását a PRESIDIUM Közhasznú 

Egyesülettel kötött ellátási szerződés útján biztosítja. 

 

 

III. fejezet 

Szakosított ellátási formák 
368. § 

 Az önkormányzat a rászorulók részére a következő szakosított ellátásokat nyújtja: 

1. átmeneti elhelyezés: 

a) idősek, betegek átmeneti ellátása, 

b) 37 

2. tartós, bentlakásos elhelyezés  

a) idősek, betegek ápolása, gondozása. 

 

 
38Nappali ellátás 

9. § 

 

Átmeneti elhelyezés 
3910. § 

(1) A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Támasz Otthon 

telephelyén lehet elhelyezni azt az időskorú, vagy 18. életévét betöltött beteg 

 
35 Módosította a 17/2022. (VI. 30.) R., hatályba lép: 2022. július 1. 
36 Módosította a 42/2012. (XI. 30.) R., hatályba lép: 2012. december 1.  
37 Hatályon kívül helyezte az 50/2017. (X. 31.) R., a hatályvesztés napja: 2017. november 1. 
38 Hatályon kívül helyezte a 22/2008.(IV.30.) R., a hatályvesztés napja: 2008. május 1.  
39 Módosította a 47/2015. (XII. 18.) R., hatályba lép: 2016. január 1.  



személyeket, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban 

időlegesen nem képesek gondoskodni. 

 

(2) 40 

 

 

 Tartós, bentlakásos elhelyezés, ápolás, gondozás  
4111. § 

Az önkormányzat az Szt. 68. §-ában meghatározott személyek tartós bentlakásos 

ápolását és gondozását idősek otthona formájában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesülettel az Szt. 121. §-a alapján kötött ellátási szerződés útján biztosítja. 

 

IV. fejezet 

Az ellátások igénybevétele 
4212. § 

(1) A szociális szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, a 

törvényben meghatározott esetben pedig a törvényes képviselőjének kérelmére 

történik. Törvényben meghatározott estben a kérelem benyújtásához a törvényes 

képviselő beleegyezése szükséges. A kérelmet – a (2) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A (3) 

bekezdésben foglalt esetben nincs szükség írásbeli kérelem benyújtására. 

 

(2) A támogató szolgáltatás szállító szolgálatának szociálisan nem rászorult részéről 

történő igénybevételére vonatkozó kérelmet a támogató szolgálat vezetőjéhez 

kell benyújtani. 

 

(3) Az intézményvezető köteles külön eljárás nélkül a szükséges ideig megfelelő 

szolgáltatást biztosítani – különösen étkeztetést és elhelyezést –, ha a késedelem 

az igénylő életének vagy testi épségének veszélyeztetésével járna. Ha az 

igénybevétel várható időtartama az 5 napot meghaladja, az intézményvezető 

külön eljárást folytat le az igénylés indokoltságáról. 

 

(4) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás iránti kérelemről minden 

szolgáltatás esetében az intézményvezető dönt. Az intézményvezető döntése 

ellen az intézmény fenntartójához lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani az 

Sztv.-ben foglaltak szerint. 

 

(5) Az intézményi jogviszony megszűnésének és megszüntetésének eseteire, 

valamint módjaira az Sztv. 100-104. §-ában foglaltak az irányadók. 

 

 
40 Hatályon kívül helyezte az 50/2017. (X. 31.) R., a hatályvesztés napja: 2017. november 1. 
41 Módosította a 47/2015. (XII. 18.) R., hatályba lép: 2016. január 1., a 38/2019. (XII. 19.) R., hatályba lép: 

2020. január 1. 
42 Módosította a 21/2018. (V. 31.) R., hatálya lép: 2018. június 1. 



(6) Az intézménybe való felvételkor a jogosult és a hozzátartozója részére az Sztv.-

ben foglaltaknak megfelelően kell tájékoztatást adni a szolgáltatás 

igénybevételének feltételeiről. 

 

(7) Az intézményben a jogosultak érdekvédelméről az Sztv. előírásainak 

megfelelően kell gondoskodni. 

  

 

 
4312/A. § 

 

Az intézményvezető a szolgáltatás igénybevételekor írásban megállapodást köt az 

ellátásban részesülő személlyel, törvényben meghatározott esetben pedig a törvényes 

képviselőjével. A megállapodásban ki kell térni az Sztv.-ben 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, 

d) amennyiben az ellátott ideiglenesen nem veszi igénybe a szolgáltatást, az 

előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira, 

e) a szolgáltatás igénybevételére kötött megállapodás felmondásának eseteire 

vonatkozó figyelmeztetésre, 

f) az intézményvezetői döntések elleni jogorvoslat lehetőségére és benyújtásának 

módjára. 

 

Térítési díj, egyszeri hozzájárulás 

13.§ 

(1) Az intézményekben nyújtott egyes ellátásokért az Szt-ben és a 29/1993. (II. 17.) 

Kormányrendeletben meghatározottak szerint térítési díjat kell fizetni. 

 

(2) Az egyes személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési 

díját a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.  

 

(2a)  44A személyes gondoskodás keretébe tartozó, térítési díj ellenében igénybe 

vehető szakosított ellátások – idősek otthona, időskorúak gondozóháza – 

esetében a kötelezettnek a személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre, a 

tárgyhó utolsó napjáig kell megfizetnie.  

 

 
43 Beiktatta a 21/2018. (V. 31.) R., hatályba lép: 2018. június 1. 
44 Beiktatta az 50/2017. (X. 31.) R., hatályba lép: 2017. november 1., módosította a 14/2018. (III. 29.) R., 

hatályba lép: 2018. április 1. 



(3) 45A Rendelet a 23/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelettel elfogadott módosítása 

2016. április 1. napjától alkalmazandó. 

 

(4) 46 

 

 

 
4713/A. § 

 

(1) A térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatások esetében a személyi térítési díj 

csökkentésére, elengedésére irányuló kérelmet indokolással ellátva írásban az 

intézményvezetőhöz kell benyújtani, melyhez csatolni kell az indokoltságot 

alátámasztó dokumentumokat is. A díj csökkentésére, elengedésére irányuló 

kérelem csak az intézményvezető által az Sztv-.ben foglaltak szerint lefolytatott 

rendkívüli jövedelemvizsgálat után nyújtható be. 

 

(2) A díjkedvezmény megadására az intézmény fenntartója jogosult. A fenntartó 

legfeljebb a személyi térítési díj 50%-áig terjedő térítési díjkedvezményt vagy 

térítési díjmentességet állapíthat meg akkor, ha a térítési díj megfizetése a 

kötelezett saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, vagy szociális 

körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt a térítési díj egy részét, vagy 

annak teljes összegét átmenetileg nem tudja megfizetni.  

 

(3) Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb két hónap időtartamra 

adható. 

 

V. fejezet 

Záró rendelkezések 

14. § 

(1) E rendelet 2003. szeptember 1. napjával lép hatályba, rendelkezéseit a 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 14/1998.(IV.30.) ök. 

rendelet és azt módosító 4/1999.(I.26.), 8/1999.(III.3.), 4/2000.(II.2.), 

25/2000.(VIII.22.), 4/2001.(I.31.), 35/2001.(XI.6.), 36/2001.(XI.28.), 

3/2002.(I.30.), 1/2003.(I.29.) ök. rendelet. 

 

(3) 48A rendelet 13/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelettel megállapított 4. § (3) 

bekezdését a kiszállítási díj mentessége tekintetében 2020. március 17-től kell 

alkalmazni. 

 

 
45 Beiktatta a 23/2016. (V. 9.) R., hatályba lép: 2016. május 10.  
46 Beiktatta a 9/2014. (IV. 16.) R., hatályba lép: 2014. május 1., hatályon kívül helyezte a 10/2015. (III. 30.) R., 

hatálytalan: 2015. április 1.  
47 Beiktatta a 21/2018. (V. 31.) R., hatályba lép: 2018. június 1. 
48 Beiktatta a 13/2020. (III. 27.) R., hatályba lép: 2020. április 1. 



 

Dombóvár, 2003. augusztus 26. 

 

     Az aláírás időpontjában távollévő jegyző helyett: 

 

 

  Szabó Loránd sk.   dr.Radochayné dr.Molnár Zsuzsanna sk. 

  polgármester         aljegyző 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetése 2003. augusztus 26-án megtörtént. 

 

Dr.Radochayné dr.Molnár Zsuzsanna sk. 

             aljegyző 



491. melléklet a 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény által biztosított 

személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 

 

1. Alapellátások: 

 

1.1. Étkeztetés:  

1.1.1. népkonyha: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, 

Nappali Melegedő és Népkonyha, Dombóvár, Arany János tér 3. 

1.1.2. szociális konyha: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény, Idősek Otthona Szakcs, Szakcs, Petőfi tér 10. 

 

1.2. Házi segítségnyújtás: 

1.2.1. Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, Őszikék 

Szociális Alapszolgáltatások Intézménye, Dombóvár, Szabadság utca 8. 

1.2.2. Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, Idősek 

Otthona Szakcs, Szakcs, Petőfi tér 10. 

 

1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézmény, Támasz Otthon, Dombóvár, III. utca 22. 

 

1.4. Családsegítés: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, 

Család- és Gyermekjóléti Központ, Dombóvár, Kinizsi utca 37. 

 

1.5. Támogató szolgáltatás: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény, Család- és Gyermekjóléti Központ, Dombóvár, Kinizsi utca 37. 

 

1.6. Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi alapellátása: 

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, Család- és Gyermekjóléti 

Központ, Dombóvár, Kinizsi utca 37. 

 

1.7. Tanyagondnoki szolgáltatás: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény, Család- és Gyermekjóléti Központ, Dombóvár, Kinizsi utca 37. 

 

1.8. Nappali ellátások: 

1.8.1. idősek nappali ellátása: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény, Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye, 

Dombóvár, Szabadság utca 8. 

 

1.8.2. idősek nappali ellátása: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény, Támasz Otthon, Dombóvár, III. utca 22. 

 
49 Módosította a 22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: 2008. május 1., 42/2012. (XI. 30.) R., hatályba lép: 2012. 

december 1., 47/2015. (XII. 18.) R., hatályba lép: 2016. január 1., a 38/2021. (XII. 17.) R., hatályba lép: 2022. 

január 1.  



1.8.3. hajléktalanok nappali ellátása: Dombóvári Egyesített Humán 

Szolgáltató Intézmény, Nappali Melegedő és Népkonyha, Dombóvár, 

Arany János tér 3. 

 

2. Szakosított ellátások 

2.1. Időskorúak gondozóháza: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény, Támasz Otthon, Dombóvár, III. utca 22. 

 

2.2. Idősek otthona: Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény, 

Idősek Otthona Szakcs, Szakcs, Petőfi tér 10. 



502. melléklet a 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 

511. INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK A DOMBÓVÁRI EGYESÍTETT HUMÁN 

SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEIBEN 

1.1. Idősek gondozóháza - idősek, demens személyek számára átmeneti elhelyezést 

biztosító bentlakásos intézményi ellátás a Támasz Otthonban 

 

 A B 

1 Átlagos ellátást igénylő idősek részére 

nyújtott átmeneti elhelyezés 

3.500 Ft/nap 

2 Demens személyek részére nyújtott átmeneti 

elhelyezés 

3.500 Ft/nap 

1.2. Nappali ellátás - csak napközbeni tartózkodás, étkeztetés nélkül: Őszikék 

Szociális Alapszolgáltatások Intézménye, Támasz Otthon 

 

 A B 

1 Átlagos ellátást igénylő idősek nappali 

ellátása 

350 Ft/nap 

2 Demens személyek nappali ellátása 450 Ft/nap 

1.3. Demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel: Őszikék Szociális 

Alapszolgáltatások Intézménye, Támasz Otthon 

 

 A B 

1 Demens személyek nappali ellátása reggeli és 

ebéd igénybevétele esetén 

1.600 Ft/nap 

2 Demens személyek nappali ellátása ebéd 

igénybevétele esetén 

1200 Ft/nap 

 

 

 

 
50 Módosította a 8/2006.(II.20.), 2/2007. (I.31.) R., 7/2008.(I.30.), hatályba lép: 2008. február 1., a 

22/2008.(IV.30.) R., hatályba lép: 2008. május 1., 55/2008.(XII.19.) R., hatályba lép: 2009. január 1. , 

14/2009.(III.31.) R., hatályba lép: 2009. április 1. 10/2010.(III.31.) R., hatályba lép: 2010. április 1., 

28/2010.(XI.29.) R., hatályba lép: 2010. november 10. , 14/2011.(IV.1.) R., hatályba lép: 2011. április 1., 

17/2012. (III. 30.) R., hatályba lép: 2012. április 1., 18/2013. (III. 29.) R., hatályba lép: 2013. április 1., 9/2014. 

(IV. 16.) R., hatályba lép: 2014. május 1. , 10/2015. (III. 30.) R., hatályba lép: 2015. április 1., 47/2015. (XII. 

18.) R., hatályba lép: 2016. január 1., 13/2016. (III. 31.) R., hatályba lép: 2016. április 1., 23/2016. (V. 9.) R., 

hatályba lép: 2016. május 10., 10/2017. (I. 30.) R., hatályba lép: 2017. február 1., 22/2017. (III. 31.) R., hatályba 

lép: 2017. április 1., 14/2018. (III. 29.) R., hatályba lép: 2018. április 1., 13/2019. (III. 29.) R., hatályba lép: 

2019. április 1.,  
51 Módosította a 17/2022. (VI. 30.) R., hatályba lép: 2022. július 1. 
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1.4. Házi segítségnyújtás: Őszikék Szociális Alapszolgáltatások Intézménye 

 

 A B 

1 Házi segítségnyújtás keretében nyújtott 

szociális segítés 

300 Ft/óra 

2 Házi segítségnyújtás keretében nyújtott 

személyi gondozás  

300 Ft/óra 

1.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Támasz Otthon 

 

 A B 

1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 55 Ft/kihelyezett 

készülék/nap 

1.6. Támogató szolgáltatás: Család- és Gyermekjóléti Központ 

 

 A B 

1 Szállító szolgálat - szociálisan rászoruló 

személy részére 

125 Ft/km 

2 Szállító szolgálat - szociálisan nem rászorult 

személy részére 

340 Ft/km 

3 Személyi segítés 0 Ft/óra 

 

2. DOMBÓVÁRI EGYESÍTETT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY IDŐSEK 

OTTHONA SZAKCS 

 

2.1. Idősek, demens betegek tartós bentlakásos intézményi ellátása 

 

 A B C 

1. 
Átlagos 

napi 3.250,- Ft/fő 

havi 97.500,- Ft/fő 

2. 
Demens 

napi 3.250,- Ft/fő 

havi 97.500,- Ft/fő 

 

2.2. Szociális étkeztetés 

 

 A B 

1. Szociális étkeztetés – 

helyben fogyasztással és 

elvitellel 

600,- Ft/nap 

2. Szociális étkeztetés 

kiszállítással – kiszállítás 

díja 

0 Ft/alkalom 
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Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák. 

 

2.3. Házi segítségnyújtás 

 

 A B 

1. Házi segítségnyújtás 

keretében nyújtott 

szociális segítés 

0 Ft/óra 

2.  Házi segítségnyújtás 

keretében nyújtott 

személyi gondozás 

0 Ft/óra 
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523. melléklet a 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által biztosított étkeztetés térítési 

díja 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által biztosított szociális konyha 

szolgáltatás intézményi térítési díja kiszállítás nélkül bruttó 600,- Ft/adag, a kiszállítás 

díja bruttó 150,- Ft/szállítási alkalom. 

 

 

 
52 Beiktatta a 4/2005.(I.28.) R., hatályon kívül helyezte a 22/2008.(IV.30.) R., hatálytalan: 2008. május 1., újra 

beiktatta a 38/2021. (XII. 17.) R., hatályba lép: 2022. január 1., módosította a 12/2022. (V. 31.) R., hatályba lép: 

2022. július 1. 


