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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a júniusi rendes ülésén 

hozott döntésében egyetértett azzal, hogy a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény által biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása 2022. október 

1-jétől kétirányú kommunikációra alkalmas rendszerrel történjen, és ezzel 

összefüggésben a szolgáltatás intézményi térítési díját a 2022 szeptemberi rendes 

ülésén felülvizsgálja. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára 

képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az 

önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 

nyújtott ellátás. Ennek keretében biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása 

esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a 

segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás 

kezdeményezését. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás már régóta állami feladat, melynek a 

dombóvári járáshoz tartozó településeken való ellátását évről-évre vállalja a 

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás - folyamatosan 

csökkenő igénybevétel mellett -, mivel ehhez rendelkezésére állnak a szükséges 

személyi és tárgyi feltételek. A feladat állami finanszírozására minden évben külön 

megállapodást kell kötni az erre kijelölt állami szervvel, ez jelenleg a Slachta Margit 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet. A Társulás a 2022. évre 75 készülék komplex 

működtetésére vállalt kötelezettséget, az idei állami finanszírozás így 2.345.000 Ft, 

amelyet bevételként az ellátottak által fizetendő térítési díj egészít ki, az idei tervezett 

bevételi összeg 1,55 millió Ft, miután az aktuális térítési díj 55 Ft/kihelyezett 

készülék/nap. A kiadási oldal idén 6.387.000 Ft-ra van tervezve az alábbi 

összetételben: 

 

Személyi kiadás: 3.660.000 

Járulék: 234.000 

Dologi kiadás 2.493.000 

Kiadás összesen: 6.387.000 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató 

Intézmény Támasz Otthona látja el, a szolgáltatói nyilvántartásban való bejegyzés 

szerint a kihelyezhető készülékszám 125 darab, viszont aktuálisan már 100 alatt van a 

műszakilag is működőképes készülékek száma. A társulási megállapodás szerint 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében csak Dombóvár Város 

Önkormányzatát terheli a rá eső, bevétellel nem fedezett kiadás és annak 

finanszírozására pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség. A fentiekből kitűnik, 

hogy a bevételek (állami finanszírozás+térítési díj) nem fedezik a kiadásokat, a 

különbség meghaladja az évi 2 millió forintot. 



A szociális törvény értelmében a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele 

szempontjából szociálisan rászorult 

a) az egyedül élő 65 év feletti személy, 

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy 

pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos 

biztosítását (ebben az esetben a háztartásban élő kiskorú személyt nem kell figyelembe 

venni). 

 

A törvény szerinti feltételeknek megfelelő szociálisan rászorult ellátást igénybe vevő 

által fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben 

állapítja meg, amely ennél a szolgáltatásnál nem haladhatja meg a jövedelme 2%-t. 

Amennyiben a törvény szerinti feltételeknek nem megfelelő személy veszi igénybe a 

szolgáltatást, akkor nincs jövedelemvizsgálat, illetve a térítési díj is szabadon 

állapítható meg. A jövedelmi viszonyok vizsgálatára akkor sem kerül sor, ha az ellátott 

írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj 

megfizetését. A jelenlegi – átlag havi 1.650 Ft összegű – térítési díj kapcsán 

jellemzően a teljes összeg megfizetése történik a jövedelmi viszonyok külön vizsgálata 

nélkül. Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás esetén ellátási napra vetítve kell meghatározni, a fizetendő személyi 

térítési díj azokra az ellátási napokra állapítandó meg, melyeken az igénylő otthonában 

működő jelzőkészülék található. 

 

A Társulás Társulási Tanácsa a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának 

korszerűsítése érdekében tavaly novemberben arról rendelkezett, hogy a Dombóvári 

ESZI vezetője vegye fel a kapcsolatot kétirányú kommunikációra alkalmas segélyhívó 

eszközt működtető szolgáltatóval. A bekért ajánlatok alapján mindenképpen a bérleti 

konstrukció alkalmazása indokolt a készülékek megvásárlása helyett, mégpedig olyan 

formában, amely a készülékek használatának és vele való kommunikációnak (SIM 

kártya) a díját is magában foglalja. A havi bérleti díjra és a szolgáltatás nyújtásának 

költségeire tekintettel az intézményi térítési díjat 170 Ft/kihelyezett készülék/nap 

összegre javaslom módosítani, ami egy 30 napos hónapban 5.100 forint, viszont az 

ellátottak szinte mindegyike ennél kevesebbet fizetne, a becsült országos öregségi 

átlagnyugdíjat alapul véve – KSH 2022 január: 164.102 Ft – 3.242 forintot 

(amennyiben csak az öregségi nyugdíjból származik jövedelme), ugyanakkor az 

ellátottak jövedelme ezt jellemzően nem éri el. Továbbra is vállalható a teljes térítési 

díj megfizetése, ennek ösztönzésére javaslok egy új települési támogatási formát 

bevezetni, amely a fizetendő díj (havi átlagban 5.100 Ft) 50%-ának megtérítéséhez 

biztosít hozzájárulást a dombóvári igénylők részére az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 500%-át – 142.500 forintot – meg nem haladó jövedelemhatárig.  

 

A fentiek alapján az alábbi rendeletmódosítások elfogadását indítványozom. 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 



A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-

testületet tájékoztatni kell. Az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az 

alábbiak szerint ismertetem: 

 

Az önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata: 

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatásai: 

Közvetlen költségvetési hatás érdemi, társadalmi hatása is jelentős, a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevőknek magasabb térítési díjat 

kell fizetniük október 1-jétől. 

 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt 

hatása. 

 

3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az adminisztrációban változás nem következik be. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye: 

A rendeletmódosítás elmaradása nem jelent jogszabálysértést. 

 

5. A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 



 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (…) önkormányzati rendelete 

a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a 

szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat, valamint a szociális szakosított 

ellátásokat nyújtó intézményfenntartó társulásban résztvevő önkormányzatok 

képviselő-testületének hozzájárulásával – a következőket rendeli el: 

 

1. §  

 

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 7/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

7/C. § 

 

„(1) 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 

rászorultnak az Szt.-ben meghatározott személy minősül. A szolgáltatás az Szt. szerint 

szociálisan nem rászorultnak is biztosítható, aki esetében a személyi térítési díj az 

intézményi térítési díjjal egyezik meg.” 

 

2. §  

 

A Rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás …/2022. (…) önkormányzati rendelettel 

megállapított térítési díját az egyes igénybe vevők esetében attól a naptól kell 

alkalmazni, amely naptól a részére rendelkezésre bocsátott segélyhívó készülék 

alkalmas a kétirányú kommunikációra.” 

 

3. §  

 

A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

4. §  



 

Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba. 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

dr. Szabó Péter 

jegyző 

 

 

 

1. melléklet a …/2022. (…) önkormányzati rendelethez 

 

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklet 1.5. pontja helyébe a következő pont lép: 

 

„ 

1.5. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Támasz Otthon 

 

1. 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
170 Ft/kihelyezett 

készülék/nap 

 

 „ 

 



INDOKOLÁS 

 

1. § 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos rendelkezés pontosítása. 

2. § 

Átmeneti rendelkezés. 

3. § 

A 2. melléklet módosítása a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja 

tekintetében. 

4. § 

A rendeletmódosítás hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 



 

A szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatásai: 

A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi, gazdasági hatása kismértékű. 

Költségvetési szempontból többletköltséget jelent az önkormányzat részére, 

amely azonban a szociális keret terhére kerül elszámolásra. 

 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendeletalkotásnak a környezeti és egészségügyi hatása nincs.  

 

3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletalkotásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása van. Mivel új 

támogatási forma kerül bevezetésre, az ügyfelek számának növekedése várható. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye: 

A rendeletmódosításra új támogatási forma bevezetése miatt van szükség. 

 

5. A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi feltételek a hivatal 

munkaszervezetén belül rendelkezésre állnak.  



Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …/2022. (…) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

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

bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 

132. § (4) bekezdés g) pontjában és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A szociális ellátásokról szóló 8/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következő 6. ponttal egészül ki: 

 

„6. térítési díj támogatás.” 

 

2. §  

 

A Rendelet a következő 20/B. címmel és 20/B. §-sal egészül ki: 

 

„20/B. Térítési díj támogatás 

 

20/B. § 

 

(1) A Képviselő-testület települési támogatásként a szociálisan rászoruló dombóvári 

lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részére a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás személyi térítési díjának megfizetéséhez – kérelemre – támogatást 

nyújt. 

 

(2) A térítési díj támogatás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési 

díjának megfizetéséhez nyújtott pénzbeli támogatás. 

 

(3) A térítési díj támogatásra az a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő 

személy jogosult, aki vállalta a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi 

térítési díj megfizetését, a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 500%-át, valamint nincs figyelembe vehető vagyona. 

 

(4) A térítési díj támogatás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő 

tárgyhavi személyi térítési díj 50%-ának megfelelő összeg. 

 



(5) A térítési díj támogatás a kérelem benyújtását követő hónaptól kezdődően a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételének időtartamára állapítható meg. 

 

(6) A térítési díj támogatás összege havonta, a tárgyhót követő hónapban a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató részére kerül kifizetésre. 

 

(7) A kérelemhez mellékelni kell: 

a) a szolgáltatóval kötött megállapodást a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

igénybevételére,  

b) a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolást, 

c) vagyonnyilatkozatot. 

 

(8) A térítési díj támogatás folyósítását a következő hónap első napjától meg kell 

szüntetni, ha a támogatott körülményeiben olyan változás áll be, aminek a 

következtében a támogatásra már nem tarthat igényt. 

 

(9) A támogatott a jogosultsági feltétéleket érintő lényeges tények, körülmények 

megváltozásáról a változás beálltától számított 15 napon belül köteles értesíteni a 

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalt. A tájékoztatás elmaradása miatt a 

támogatottnak a jogalap nélkül nyújtott támogatás összegét az önkormányzatnak 

vissza kell fizetnie. „ 

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2022. október 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 Pintér Szilárd dr. Szabó Péter 

 polgármester jegyző 



Részletes indoklás: 

 

1. § 

Az új támogatási forma elhelyezése a szociális ellátások körében. 

 

2. § 

A Képviselő-testület új települési támogatási formaként vezeti be a térítési díj 

támogatást, mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás havi térítési díjának 

önkormányzat általi átvállalását jelenti a jogosultak számára. 

A § a támogatás kérelmezésének feltételeit tartalmazza. 

 

3. § 

A rendeletmódosítás hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 

 

 

 


