
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat 
18/2009. (IX. 18.) önkormányzati 

RENDELETE 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok igénybevételéről 

szóló 16/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1993. évi III. tv. 92. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról, valamint azok igénybevételéről szóló 16/2008. (VI. 27.) 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. § 

 
A Rendelet 2. § (2)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) A kérelem mintáját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A kérelmet a 

választott otthon vezetőjénél kell benyújtani.  A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátás iránti kérelemről az otthonvezető dönt. 

 
(3) Az otthonvezető a kérelem elbírálása során köteles megvizsgálni, hogy a 

kérelmező a rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti jogosulti körbe tartozik-e. 
 
(4) A (2) bekezdés szerinti igénybevételi eljárást a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 

előírásainak megfelelően köteles végezni az otthonvezető. 
 
(5) Ha az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője a (2) bekezdés szerinti döntést 

vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
fenntartóhoz fordulhat, aki határozattal dönt az elhelyezés kérdéséről.”  

 
2. § 

 
A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„(5) Idősek otthonában az otthonvezető megkéri a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől 

(a továbbiakban: jegyző) a jövedelemvizsgálatot. A jegyző által kiállított igazolás 
az alapja a személyi térítési díj megállapításának, valamint a differenciált 
normatív állami támogatás igénylésének.”  

 
3. § 

 
A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„(1) Az otthonvezető az ellátásra vonatkozó igényt köteles nyilvántartásba venni, és a 

nyilvántartásba vételt követő 15 napon belül kiértesíteni az elhelyezésre 
várakozót, illetve a törvényes képviselőjét.” 
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4. § 

 
A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„(1) Az otthonvezető az Szt.-ben és a jelen rendeletben előírt dokumentumok 

birtokában, a kérelmek beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást 
igénylők elhelyezéséről. 

 
(2) Az otthonvezető az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha 

annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A soron kívüli elhelyezésre 
vonatkozó igényt a kérelemben meg kell indokolni, és az előgondozás során 
ellenőrizni kell.  

 
(3) Soron kívüli elhelyezést csak az otthonban rendelkezésre álló üres férőhelyekre 

lehet biztosítani. 
 
(4) Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem, illetve bírósági vagy 

gyámhatósági beutaló határozat esetén az otthonvezető az otthon orvosának és 
a fenntartó képviselőjének bevonásával bizottságot hoz létre, amely dönt a 
jogosultak elhelyezésének sorrendjéről (a továbbiakban: bizottság). 

 
(5) A bizottságba a Közgyűlés a Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály mindenkori 

intézményi referensét jelöli ki. 
 
(6) Valamennyi otthonvezető minden hónap 5. napjáig e rendelet 3. számú melléklet 

szerinti jelentőlapon köteles tájékoztatni az intézményvezetőt az esetleges üres 
férőhelyekről, a várakozók számának alakulásáról, valamint a soron kívüli 
elhelyezési igényekről. 

 
(7) Az intézményvezető a várakozók számának alakulásáról a 4. számú melléklet 

szerint minden hónap 10-éig tájékoztatja a Közgyűlés elnökét.” 
 

5. § 
 
A Rendelet 6. §-a  helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 
„(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszonyt:  

a)  a bíróság vagy gyámhatóság külön jogszabályban rögzítettek szerinti
 intézkedése, vagy  

b)  az otthonvezető intézkedése 
keletkezteti. 
 

(2) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az otthonvezető és az ellátást 
igénylő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt. A megállapodásnak 
tartalmaznia kell:  

 
a) az ellátás pontos helyét (épület, szakmai egység, szobaszám, stb.) 
b) az intézményi ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam 

megjelölésével), 
c) az ellátás igénybevételének kezdő időpontját, határozott időtartamú 
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elhelyezés esetén záró időpontját, 
d) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, 
e) az alapellátásba nem tartozó szolgáltatásokat, az ezekért kérhető térítési díj 

mértékét, 
f) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, 
g) az egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a 

hozzájárulás összegét, továbbá annak beszámítására, teljes vagy részleges 
visszafizetésére vonatkozó szabályokat, 

h) a megállapodás módosításának szabályait, 
i) az intézményi jogviszony megszűnésének módjait, 
j) a panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját. 

 
(3) Az otthonvezető a megállapodást 15 napon belül köteles megküldeni a Tolna 

Megyei Önkormányzat főjegyzőjének. A megállapodások törvényességi valamint 
szakmai tartalmának vizsgálatát a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a 
továbbiakban: Hivatal) végzi. 

 
(4) A megállapodáshoz mellékelni kell e rendelet 2. számú mellékletében szereplő 

„Kérelem” adatlap egy példányát. 
 
(5) A megállapodásban foglalt – az intézmény részéről fennálló – kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézményvezető hatáskörébe 
tartozik.  

 
(6) Az ellátást igénybe vevő a vitatott otthonvezetői intézkedéssel szemben az 

intézmény vezetőjéhez fordulhat. Amennyiben az ellátott az intézmény 
vezetőjének döntését is vitatja, a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó döntéséről 
határozatot hoz. 

 
(7) A Közgyűlés a (6) bekezdés szerinti fenntartói hatáskört a Közgyűlés elnökére 

ruházza át. 
 
(8) Az otthonvezető a (2) bekezdés szerint megkötött megállapodást egyoldalúan 

nem módosíthatja. Vitás kérdésekben köteles kikérni az otthonban működő 
Érdekképviseleti Fórum (a továbbiakban: Érdekképviseleti Fórum) véleményét. 

 
(9) A megyén kívüli igény esetén a kérelmező vagy az érintett otthonvezető köteles 

kikérni a fenntartó hozzájárulását. 
 
(10) A (9) bekezdésben foglalt hozzájárulás vagy a elutasítás kiadására átruházott 

hatáskörben a Közgyűlés elnöke jogosult.” 
 

6. § 
 
A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„(1) Az otthonokra vonatkozó napi és havi intézményi térítési díjat a Tolna Megyei 

Közgyűlés évente a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg, legkésőbb 
a tárgyév március 1-jéig állapítja meg. Indokolt esetben évente egy alkalommal 
az  intézményi térítési díj alapjául szolgáló szolgáltatási önköltség korrigálható.” 
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7. § 
 
A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„(1) Az ellátásban részesülő az intézményi elhelyezés napjától térítési díjat (a 

továbbiakban: személyi térítési díj) köteles fizetni az intézményi térítési díj 
figyelembevételével. A személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 10. 
napjáig kell befizetni az intézmény elszámolási számlájára.” 

 
8. § 

 
(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„(1) A  személyi térítési díjat – a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével – az  

intézmény vezetője állapítja meg.” 
 
(2) A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) A fenntartó állapítja meg a személyi térítési díjat, amennyiben  

a) az ellátott ingyenes ellátásban részesül, és nem minősül állami gondoskodás 
alatt álló kiskorú személynek, 

b) idősotthoni ellátás esetén, ha az intézményi jogviszony 2008. január 1-jét 
megelőzően keletkezett, és az ellátott rendelkezik ingatlanvagyonnal, illetve 
tartásra köteles hozzátartozóval, és a fenntartó 2008. évben nem kérte a 
jegyzőtől a jövedelemvizsgálatát.” 

 
(3) A Rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(6) Az ellátott, törvényes képviselője, vagy hozzátartozója nyilatkozhat arról, hogy 

kötelezettséget vállal a mindenkor érvényes intézményi térítési díj megfizetésére. 
Ha az érintett személy a jognyilatkozatot visszavonja, az intézményvezető 
köteles az ellátott jövedelmi helyzetét vizsgálni, és megállapítani a személyi 
térítési díjat e rendeletben előírtak szerint.” 

 
9. § 

 
A Rendelet 12. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„ (1) A megállapított személyi térítési díj beszedéséről az otthonvezető gondoskodik. 

A térítési díj hátralékot negyedévenként köteles kimutatni, és tájékoztatni az 
intézmény vezetőjét, aki a fizetésre kötelezettet felszólítja a tartozás 
rendezésére. 

 
(2) Amennyiben a tartozás nem kerül rendezésre, az intézmény vezetője 

negyedévente tájékozatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a 
behajthatatlan hátralék törlése érdekében.”  
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10. § 
 
A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) Idősotthoni ellátott esetén az intézmény vezetője minden év október 31-éig 

kezdeményez jövedelemvizsgálatot a jegyzőnél. A 2008. január 1-jét követően 
keletkezett intézményi jogviszony esetén azoknál az ellátottaknál kell a 
jövedelemvizsgálatot megkérni, akiknél a fenntartó 2008. év során 
kezdeményezte a jövedelemvizsgálatot. Ez esetben az Szt. 119/D. §-ában 
meghatározott vagyoni helyzetet nem kell vizsgálni.” 

 
11. § 

 
A Rendelet 17. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„(7) A Közgyűlés felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy kivételesen indokolt 

esetben a fenntartó engedélyével – a jelentkező igények jobb kielégítése 
érdekében – a kétágyas lakrészeket egy ellátottnak is kiadhassák, amennyiben a 
kérelmező vállalja a kétágyas lakrész igénybevétele esetén megállapítandó 
egyszeri hozzájárulás – 1.800.00 Ft – megfizetését.” 

 
12. § 

 
A Rendelet 18. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A panaszjogok gyakorlásának módját az otthon házirendjében (a továbbiakban: 

házirend) kell szabályozni, és biztosítani kell, hogy azt a jogosultak, a 
hozzátartozóik és az intézmény dolgozói megismerhessék. Ennek érdekében a 
gondozásba vétel napján a házirend egy példányát a jogosultnak át kell adni, 
továbbá gondoskodni kell a házirend folyamatos hozzáférhetőségéről.   

 
(2) A tartós bentlakásos intézményben gondozott és hozzátartozója (törvényes 

képviselője), valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet 
a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az otthonvezetőnél, az intézmény 
vezetőjénél vagy az Érdekképviseleti Fórumnál. 

 
(3) Az otthonvezető és az intézmény vezetője 15 napon belül köteles írásban 

értesíteni a panaszost az ügy kivizsgálásának eredményéről és az elrendelt 
intézkedésről.” 

 
13. § 

 
(1) A Rendelet 19. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 
„(1) A jogosultak érdekeinek védelmében valamennyi otthonban Érdekképviseleti 

Fórum működik. 
 
(2) A Közgyűlés az általa fenntartott otthonokban az Érdekképviseleti Fórum 

megalakításának és működésének szabályait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 Az Érdekképviseleti Fórum tagjai: 

a)  az intézményi ellátást igénybevevők választott képviselői,  
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b) az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül egy fő 
     választott képviselő, 
c) az otthon nem vezető beosztású dolgozóinak egy fő választott képviselője; 
d) a fenntartó képviseletében egy fő, akit a Közgyűlés delegál 4 évre; 

 
(3)  Az Érdekképviseleti Fórum létszáma minden otthonban 5 fő.” 
 
(2) A Rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(5) Az Érdekképviseleti Fórum dönt az eléje terjesztett panaszokról, javaslatot tesz 

az intézményi jogviszony megszüntetésére (amennyiben az ellátásban részesülő 
a házirendet többször, súlyosan megsérti), intézkedéseket kezdeményezhet a 
fenntartó felé, az illetékes államigazgatási hivatalnál, illetve más hatáskörrel 
rendelkező szervnél.” 

14. § 
 
(1) A Rendelet 20. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
 „(1) A szociális otthonok az államigazgatási hivatal által kiadott működési engedély 

alapján végzik a szakmai jogszabályokban, az alapító okiratban, a szervezeti és 
működési szabályzatban és a szakmai programban rögzített feladataikat. 

 
(2) Az intézmény szervezeti- és működési szabályzatának jóváhagyása a fenntartó 

hatáskörébe tartozik. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyására 
irányuló hatáskört - az abban foglaltak jogi és szakmai előkészítését követően - a 
Közgyűlés az elnökére ruházza át. 

 
(3) A szociális intézmény – figyelembe véve a telephelyeken nyújtott általános és 

speciális szolgáltatásokat – szakmai programot köteles készíteni, melyet a 
fenntartónak jóváhagyás végett megküld.” 

 
(2) A Rendelet 20. § (6)-(8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
 „(6) Az intézmény gazdálkodásának törvényességi és fenntartói felügyeletét a 

főjegyző által elrendelt ellenőrzés formájában biztosítja az önkormányzat. 
 
(7) Az intézmény ellenőrzésének tapasztalatairól a megyei főjegyző évente egyszer 

köteles beszámolni a Közgyűlésnek. 
 
(8) Az Szt. előírásai alapján – a szakmai jogszabályok figyelembevételével – az 

intézményi ellátás igénybevételével kapcsolatos szabályokat, az ellátottak jogait 
és kötelességeit valamennyi telephelyen a házirendben kell meghatározni.” 

 
15. § 

 
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 
(2) A Rendelet kiegészül a jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti 4. számú 

mellékletettel. 
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16. § 
 
(1) Jelen rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba. 
 
(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg a Rendelet 16. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 
(3) A Rendeletben fenntartó alatt a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlését, mint 

irányító szervet kell érteni. 
 
 
 
 
 
  Dr. Puskás Imre    Dr. Bartos Georgina 
 a megyei Közgyűlés elnöke        megyei főjegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet  2009. szeptember hónap 18. napján kihirdetésre került. 
 
Szekszárd, 2009. szeptember hónap 18. nap 
 
 
 
 
 
                Dr. Bartos Georgina 
                    megyei főjegyző 
 



18/2009. (IX. 18.) önk. rendelet 1. sz. melléklete 
 

1. számú melléklet 
 

Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye 
székhelyén, illetve telephelyein működő szociális otthonok 

 
 
 

A székhelyen működő otthon neve: Székhely: A szolgáltatás 
típusa: Férőhelyek száma: 

Fogyatékosok ápoló, 
gondozó otthona  

30 kiskorú fh. 
30 nagykorú fh. Tolna Megyei Önkormányzat Integrált 

Szociális Intézménye 
Hétszínvilág Otthona 

Szekszárd, Szentmiklósi út. 9. Fogyatékosok 
rehabilitációs 
intézménye 

40 fh. 

A telephelyeken működő otthonok 
nevei: Telephely: A szolgáltatás 

típusa:  

Tolna Megyei Önkormányzat Integrált 
Szociális Intézménye 
Palánki Idősek Otthona 

Szekszárd, Palánki u. 2. Idősek otthona 56 fh. 

Tolna Megyei Önkormányzat Integrált 
Szociális Intézménye  
Szivárvány Idősek Otthona 

Bátaszék, Bezerédj u. 13. Idősek otthona  33 emelt szintű fh.. 
67 normál fh. 

Tolna Megyei Önkormányzat Integrált 
Szociális Intézménye  
Sárpilisi Idősek Otthona 

Sárpilis, Béke tér 5. Idősek otthona 70 fh. 

Tolna Megyei Önkormányzat Integrált 
Szociális Intézménye  
Dunaföldvári Idősek Otthona 

Dunaföldvár, Paksi u. 70. Idősek otthona 60 fh. 

Tolna Megyei Önkormányzat Integrált 
Szociális Intézménye  
Szent András Otthona 

Bölcske, Szent András puszta 1. Pszichiátriai betegek 
otthona 70 fh. 

Tolna Megyei Önkormányzat Integrált 
Szociális Intézménye  
Mechwart András Otthon 

Belecska, Petőfi telep 2. Fogyatékosok ápoló, 
gondozó otthona 115 fh. 

Fogyatékosok ápoló, 
gondozó otthona 100 fh Tolna Megyei Önkormányzat Integrált 

Szociális Intézménye  
Árpád-házi Szent Erzsébet Otthona 

Bonyhád, Schwetzertanya 51. Pszichiátriai betegek 
ápoló, gondozó 
otthona 

70 fh. 

Tolna Megyei Önkormányzat Integrált 
Szociális Intézménye  
Tölgyfa Otthona 

Pálfa, Alkotmány u. 20. Fogyatékosok ápoló, 
gondozó otthona  150 fh. 

Tolna Megyei Önkormányzat Integrált 
Szociális Intézménye  
Margaréta Otthona 

Regöl, Majsapuszta 
Fogyatékosok 
rehabilitációs 
intézménye 

92 fh. 

Tolna Megyei Önkormányzat Integrált 
Szociális Intézménye  
Fogyatékosok Lakóotthona 

Regöly, Rákóczi u. 46. 
Fogyatékosok 
rehabilitációs 
lakóotthona 

8 fh. 

Szenvedélybetegek 
ápoló, gondozó 
otthona  

40 fh. Tolna Megyei Önkormányzat Integrált 
Szociális Intézménye 
Csilla von Boeselager Otthona 

Tengelic, Alsótengelic 14. Szenvedélybetegek 
rehabilitációs 
intézménye 

60 fh. 
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Tolna Megyei Önkormányzat 
Integrált Szociális Intézménye 

JELENTŐLAP 
 

a szociális otthonok 20……….. havi létszámadatairól 
 
 
 
 
Az otthon neve  
 

 
 
 

A telephelyen nyújtott 
szolgáltatás típusa: 

 

E
ngedélyezett 

férőhelyek szám
a: 

A
z előző hó végén 

betöltött fh-ek szám
a 

G
ondozásba bekerült 

szem
élyek szám

a  

G
ondozásból kikerült 

szem
élyek szám

a  

Ö
sszes ellátott 

Ü
res férőhely 

A
z otthonnál lévő 

kérelm
ek szám

a: 

E
bből soron kívüli 

elhelyezésre irányuló 
kérelm

ek: 

    a hónap 
folyamán 

a hónap utolsó 
napján 

  

Palánki Idősek Otthona 
 

Idősek otthona         

Szivárvány Idősek Otthona 
 

Idősek otthona         

Sárpilisi Idősek Otthona 
 

Idősek otthona         

Dunaföldvári Idősek Otthona 
 

Idősek otthona         

Idősek otthonai összesen:          

Szent András Otthon Pszichiátriai betegek 
ápoló, gondozó otthona 

        

Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon Pszichiátriai betegek 
ápoló, gondozó otthona 

        

Pszichiátriai betegek otthonai 
összesen:
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Mechwart András Otthon Fogyatékosok ápoló, gondozó 

otthona 
        

Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon Fogyatékosok ápoló, gondozó 
otthona 

        

Hétszínvilág Otthon Felnőtt fogyatékosok ápoló, 
gondozó otthona  

        

Hétszínvilág Otthon Kiskorú fogyatékosok ápoló, 
gondozó otthona 

        

Tölgyfa Otthon Fogyatékosok ápoló, gondozó 
otthona  

        

Fogyatékosok ápoló, gondozó 
otthonai összesen:

         

Margaréta Otthon 
 

Fogyatékosok rehabilitációs 
intézménye 

        

Hétszínvilág Otthon Fogyatékosok rehabilitációs 
intézménye 

        

Fogyatékosok rehabilitációs 
intézményei összesen:

         

Fogyatékosok Lakóotthona 
 

Fogyatékosok rehabilitációs 
lakóotthona 

        

Csilla von Boeselager Otthon Szenvedélybetegek ápoló, 
gondozó otthona  

        

Csilla von Boeselager Otthon Szenvedélybetegek 
rehabilitációs intézménye 

        

ÖSSZESEN:
         

 
 



 

I N D O K O L Á S 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok igénybevételéről 

szóló 16/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetéhez 
 
 

Általános indokolás 
 

A Közgyűlés 34/2009. (IV. 24.) közgyűlési határozatával megszüntette az általa 
fenntartott bentlakásos szociális intézményeket, és 2009. július 1-jével létrehozta az 
Integrált Szociális Intézményt, mely jogutódja a megszűnő otthonoknak. Az 
intézményrendszer változása szükségessé tette a szociális rendelet módosítását, az 
új struktúrához igazítását. Az eddig önállóan működő szociális intézmények élén az 
összevonást követően otthonvezetők állnak, akiknek feladatuk, felelősségük, 
hatáskörük jelentősen eltér az intézményvezetőjétől. 
 
 

Részletes indokolás 
 

Az 1-6. §-hoz 
 

Az összevonást követően az intézményi jogviszonyt az intézményvezető nevében az 
otthonvezető intézkedése keletkezteti. Ennek megfelelően az igénybevételi eljárást is 
az otthonvezetők bonyolítják. Ahol a Rendelet 1-6 §-ában korábban 
intézményvezetőt említett, ezentúl otthonvezető szerepel. 
A Rendelet 5. § (6)-(7) bekezdése szerint a létszámjelentést az otthonok megküldik a 
központba, ahol az új 4. sz. melléklet szerint összesítik, és csak az összesített 
adatok jutnak el a fenntartóhoz. 
 

A 7. §-hoz 
 
Az ellátást közvetlenül az otthonok nyújtják, a személyi térítési díj viszont az 
intézmény elszámolási számlájára érkezik (a korábbi megfogalmazás szerint „az 
ellátást nyújtó intézmény” szerepelt). 
 

A 8. §-hoz 
 
A Rendelet 10. §-a jelentősen megváltozott. A jogszabály ugyanis csak kivételes 
esetben (azoknál az idősotthoni elhelyezetteknél, akiknél az intézményi jogviszony 
2009. január 1-jét megelőzően keletkezett) engedélyezi a korábban hatályos 
jogszabály szerinti személyi térítési díj megállapítását. Egyéb esetekben az új 
szabályozás szerint csak akkor kötelezhető a hozzátartozó térítési díj fizetésére, ha a 
személyi térítési díj (amely nem lehet több az ellátott jövedelmének 80 %-ánál) 
valamilyen okból nem kerül befizetésre. 
Ezért egyszerűbb a személyi térítési díj megállapítása: a jövedelemnyilatkozatok, 
illetve idősotthonokban a jegyző jövedelemigazolása alapján az intézményvezető 
személyi térítési díjként a jövedelem legfeljebb 80 %-át állapítja meg, figyelembe 
véve, hogy elegendő költőpénz maradjon az ellátott rendelkezésére. Emiatt a 
fenntartóhoz lényegesen kevesebb felterjesztés fog érkezni, csak ha az ellátott nem 
rendelkezik jövedelemmel, ezért ingyenes ellátásban részesül, illetve 
idősotthonokban a felülvizsgálat alkalmával, ha az intézményi jogviszony 2008. 
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január 1-jét megelőzően keletkezett, és a fenntartó 2008-ban nem kérte a jegyzőtől a 
jövedelemvizsgálatot. 
A Rendelet 10. § (6) bekezdése továbbra is lehetővé teszi, hogy az ellátott, 
törvényes képviselője, vagy hozzátartozója nyilatkozatban vállalja a teljes intézményi 
térítési díj megfizetését. 
 

A 9. §-hoz 
 

Mivel az ellátottakkal az otthonvezető áll közvetlen kapcsolatban, a személyi térítési 
díjak beszedésének hatásköre itt marad. Abban az esetben azonban, ha a személyi 
térítési díj valamilyen oknál fogva nem kerül befizetésre, az otthonvezetők 
tájékoztatják az intézményvezetőt, aki felszólítja az érintettet, a tartozás 
rendezésére. Amennyiben ez nem jár sikerrel, az intézményvezető a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően, negyedévente tájékoztatja a fenntartót a térítési 
díjhátralék behajtása, vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. 
 

A 10. §-hoz 
 
Korábban köteleztük az intézményvezetőket, hogy a jogszabályban előírt határidő 
előtt kérjék meg az idősotthonokban a jövő évi jövedelemigazolásokat a jegyzőtől. A 
gyakorlat azt mutatja, hogy erre nincs szükség, elegendő a jogszabályban előírt 
időben megkérni az igazolásokat. 

 
A 11. §-hoz 

 
Korábban az emelt szintű ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél volt az a hatáskör, 
hogy a kétágyas lakrészeket fenntartói engedéllyel egy ellátottnak is kiadhassa. Most 
ez átkerül az Integrált Szociális Intézmény vezetőjének hatáskörébe. 
 

A 12. §-hoz 
 
A panaszjogok gyakorlását ki kell bővíteni, mert nem csak a fenntartónál és az 
intézményvezetőnél, hanem első sorban közvetlenül az otthonvezetőnél tehet 
panasszal élni. 

A 13. §-hoz 
 
Az Érdekképviseleti Fórumok továbbra is működni fognak, minden otthonban öt 
választott taggal. 
 

 A 14. §-hoz 
 

Jogszabályváltozás miatt a működési engedélyt a telephelyek számára a 
közigazgatási hivatalok helyett az államigazgatási hivatal adja ki. 
Korábban több intézményt működtetett az önkormányzat, és valamennyi 
intézménynek külön szervezeti- és működési szabályzata volt. Mivel már csak egy 
szociális intézmény van, indokolt az „intézmények” helyett az „intézmény” szó 
használata. 
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A 15. §-hoz 
 

A Rendelet 1. számú melléklete sorolja fel az Integrált Szociális Intézmény által 
működtetett otthonokat, mutatja be az otthonokban nyújtott szolgáltatások típusát és 
a férőhelyek számát. 
A Rendelet új 4. számú melléklettel egészül ki. Az ISZI ennek a táblának a 
havonkénti kitöltésével, és a fenntartó felé történő megküldésével tesz eleget a 
létszámjelentési kötelezettségének.  

 
A 16. §-hoz 

 
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló CV. tv. megszüntette a 
„fenntartó” fogalmát. A Szoc. tv.-en azonban még nem vezették át az új 
fogalomrendszert, ezért szükséges jelen rendelkezésben pontosítani, hogy fenntartó 
alatt irányító szervet kell érteni. 
 


	A Tolna Megyei Önkormányzat 18/2009. (IX. 18.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok igénybevételéről szóló 16/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
	Melléklet
	Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye székhelyén, illetve telephelyein működő szociális otthonok
	Jelentőlap

	Indokolás

