
 

 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat 
11/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
valamint azok igénybevételéről 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint azok 
igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1. § 

 
(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az 

általa fenntartott Integrált Szociális Intézményben a megye lakosai számára 
biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényben (a továbbiakban: Szt.) előírt szakosított ellátások közül  
a) az idősek, az értelmi fogyatékosok, a pszichiátriai betegek és a 

szenvedélybetegek  részére az ápolás, gondozást nyújtó ellátást, 
b) az értelmi fogyatékosok és a pszichiátriai betegek részére a rehabilitációs 

intézményi ellátást, valamint 
c) az értelmi fogyatékosok részére a rehabilitációs célú lakóotthoni ellátást. 
 

(2) A Közgyűlés kérelemre –, a (3) és (4) bekezdésében szabályozott módon – 
más megyében élők számára is biztosítja ezen ellátásokat. 
 

(3) A megyén kívüli igény esetén a kérelmező vagy az érintett otthonvezető 
köteles kikérni a fenntartó hozzájárulását. 

 
(4) A (3) bekezdésben foglalt hozzájárulás vagy az elutasítás kiadására 

átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke jogosult. 
 
 

2. A szakosított szociális ellátások igénybevételének módja 
 

2. § 
 
(1)    A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére 

vonatkozó kérelmet a választott otthon vezetőjénél kell előterjeszteni.  A 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről az 
otthonvezető dönt. 

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

kérelmező a rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti jogosulti körbe tartozik-e. 
 
(3) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a döntést vitatja, az arról 

szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz 
fordulhat. A fenntartó képviseletében – átruházott hatáskörben – a Közgyűlés 
elnöke dönt. 
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3. § 

Tartós bentlakást biztosító szociális ellátás iránti kérelemhez az Szt. 70. § (5) 
bekezdésében, a 71. § (3) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 21. § 
(1) és (3) bekezdésében, illetve az (5) bekezdés a) pontjában felsorolt 
dokumentumokon túl mellékelni kell: 

a) az intézményi jogviszonyban állók egészségének védelme érdekében a 
férőhely elfoglalását megelőzően végzett kórokozó hordozásra irányuló 
negatív bakteriológiai vizsgálati eredményt, valamint a tüdőszűrésen 
való részvétel igazolását, melytől az otthonvezető kivételesen indokolt 
esetben eltérhet, 

b) cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság esetén a 
bírósági ítéletet és a gyámhatóság határozatát. 

 
4. § 

 
(1) Valamennyi otthonvezető minden hónap 5. napjáig e rendelet 1. melléklet 

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

 
(2) Az intézményvezető a várakozók számának alakulásáról a 2. melléklet szerint 

minden hónap 10-éig tájékoztatja a Közgyűlés elnökét. 
 
 

3. Az intézményi jogviszonnyal kapcsolatos szabályok 
 

5. § 
 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony a férőhely 
elfoglalásakor a jogosult, vagy törvényes képviselője és az otthonvezető 
közötti megállapodás megkötésével jön létre. 

 
(2) A megállapodásban foglalt – az intézmény részéről fennálló – kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos panasz kivizsgálása az intézményvezető 
hatáskörébe tartozik.  

 
(3) 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. 

 
(4) A Közgyűlés a (3) bekezdés szerinti fenntartói hatáskört a Közgyűlés elnökére 

ruházza át. 
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6. § 
 

(1) Az intézményi jogviszony megszüntetésének eseteire és módjaira 
vonatkozóan az Szt. 100-101. §-aiban, a 103-104. §-aiban, valamint a 108-
109. §-aiban foglaltak az irányadók. 

 
(2) Ha az ellátás megszüntetésével a jogosult vagy törvényes képviselője nem ért 

egyet, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a 
fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételekkel 
mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó jogerős, végrehajtható határozatot 
nem hoz. 

 
(3) A (2) bekezdésben szereplő önkormányzati hatósági jogkört a Közgyűlés az 

elnökére ruházza át. 
 
 

4. Intézményi térítési díj 
 

7. § 
 
(1) Az otthonokra vonatkozó napi és havi intézményi térítési díjat a Tolna Megyei 

Közgyűlés évente, legkésőbb a tárgyév április 1-jéig a 4/2001. (III. 2.) 
önkormányzati rendeletével állapítja meg.  

 
(2) A megállapított intézményi térítési díjakról a megyei önkormányzat közlönyén, 

illetve hivatalos lapján – a www.tolnamegye.hu honlapon – keresztül 
tájékoztatja a települési önkormányzatokat. 

 
 

5. Személyi térítési díj 
 

8. § 
 

(1) A személyi térítési díj megállapítása és felülvizsgálata során a jövedelemre, 
készpénzvagyonra és az ingatlanvagyonra vonatkozóan az ellátott vagy a 
törvényes képviselője nyilatkozatát kell figyelembe venni.  

 
(2) A jövedelemre és a készpénzvagyonra vonatkozó nyilatkozatokat megfelelő 

módon, okirattal bizonyítani szükséges. 
 
(3) Amennyiben az ellátott jelentős készpénzvagyona a teljes intézményi térítési 

díj összegével megegyező személyi térítési díj megfizetése során elfogy, a 
személyi térítési díjat felül kell vizsgálni, és újra meg kell állapítani. 

 
(4) Az intézményvezető az ellátottak személyi térítési díját az ellátás 

igénybevételétől számított 30 napon belül állapítja meg. A térítési díj 
felülvizsgálata során a személyi térítési díjat a fenntartó e tárgyú 
önkormányzati rendeletében megjelölt időponttól számított 30 napon belül kell 
megállapítani. 

 



4 

 

(5) Az állami gondoskodás alatt álló kiskorú esetén a szociális intézményi 
ellátásért nem kell térítési díjat megállapítani. Az erről szóló értesítést az 
intézmény vezetője megküldi a kiskorú gyámjának. 

 
(6) A fenntartó állapítja meg a személyi térítési díjat, amennyiben az ellátott 

ingyenes ellátásban részesül, és nem minősül állami gondoskodás alatt álló 
kiskorú személynek. 

 
(7) Ha a személyi térítési díj megállapítása vagy felülvizsgálata a fenntartó 

hatáskörébe tartozik, az otthonvezető az ellátás igénybevételét vagy a 
felülvizsgálatot követő nyolc napon belül köteles az iratanyagot felterjeszteni a 
Közgyűlés elnökének. 

 
(8) A (6) bekezdésben szereplő önkormányzati hatósági jogkört a Közgyűlés az 

elnökére ruházza át. 
 

9. § 
 
(1) A megállapított személyi térítési díj beszedéséről az otthonvezető 

gondoskodik. Az otthonvezető a személyi térítési díj befizetéséről, illetve a 
díjhátralékról nyilvántartást vezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló 29/1996 (II. 17.) Korm. rendelet 3. melléklete 
szerint. 

 
(2) Amennyiben a személyi térítési díj – az otthonvezető, illetve az 

intézményvezető felszólítása ellenére – nem kerül befizetésre, a fenntartó 
megvizsgálja a tartásra köteles és képes hozzátartozót, és határozatban 
kötelezi az elmaradt személyi térítési díj befizetésére.  

 
(3) Az ellátott hozzátartozója által fizetendő térítési díj csökkentésére, illetve 

elengedésére egyedi mérlegelés alapján akkor kerülhet sor, ha a fizetési 
kötelezettség a térítési díj fizetésére kötelezett hozzátartozó megélhetését 
veszélyezteti.  

 
(4) A hozzátartozó által fizetendő térítési díj csökkentéséről, illetve elengedéséről 

kérelemre a fenntartó határozattal dönt. 
 
(5) A behajthatatlan követelés törlésének hatáskörét, valamint a (2)-(4) 

bekezdésekben foglalt hatásköröket a Közgyűlés az elnökére ruházza át.  
 
 

6. Előtakarékosság 
 

10. § 
 

(1) A rehabilitációs intézményekben és rehabilitációs célú lakóotthonban 
határozott időre elhelyezettek részére előtakarékossági rendszert kell 
működtetni. 

 
(2) Az előtakarékosság módját külön megállapodásban kell rögzíteni, amely 

egyénre szabottan, az ellátott, törvényes képviselője és a helyzetét ismerő 
szociális szakember bevonásával készül. 
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(3) Az előtakarékossággal összefüggő teendők lebonyolításáról az otthonvezető 

köteles gondoskodni. 
 
 

7. Emelt szintű idősotthoni ellátás 
 

11. § 
 
(1) Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és 

szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos szociális intézményekben – a 
személyi térítési díj mellett – egyszeri hozzájárulást kell fizetni.  

 
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat bentlakásos intézményei közül a bátaszéki 

Szivárvány Idősek Otthonában biztosított az emeltszintű ellátás.  
 
(3) A Közgyűlés az egyszeri hozzájárulás összegét az alábbiak szerint állapítja 

meg: 
a) az egyágyas lakrészekben  1.400.000 Ft/fő, 
b) a kétágyas lakrészekben      900.000 Ft/fő. 

 
(4) Az egyszeri hozzájárulást a férőhely elfoglalásakor kell megfizetni.  
 
(5) A kétágyas lakrészeket igénylő házaspárokkal kötendő megállapodásban 

rögzíteni kell, hogy bármelyik fél elhalálozása esetén a túlélő házastársat 
változatlan feltételek mellett élete végéig köteles az intézmény tovább 
gondozni. 

 
(6) A Közgyűlés felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy kivételesen indokolt 

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

 
(7) A (6) bekezdésben foglalt hatáskört a Közgyűlés az elnökére ruházza át.  
 

 
8. Az intézményi jogviszonyban állók érdekvédelme 

 
12. § 

 
(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 közül két fő választott képviselő,  
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. 
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(3)  Az Érdekképviseleti Fórum létszáma minden otthonban 5 fő. 
 
(4)  A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tagok megválasztása 

lakógyűlésen, illetve gondnoki értekezleten, a c) pontban meghatározott tag 
megválasztása pedig munkaértekezleten történik egyszerű szavazati 
többséggel. 

 
(5)   Az Érdekképviseleti Fórum tagjai sorából - többségi szavazással - elnököt 

választ. Az Érdekképviseleti Fórum elnöke 30 napon belül írásban köteles 
értesíteni a panaszost a kivizsgálás eredményéről, valamint a panasz 
tárgyával kapcsolatban a fórum által javasolt intézkedésekről. 

 
(7) Az Érdekképviseleti Fórum működésének részletes szabályait az otthonok  

házirendjében kell meghatározni. 
 
 

9. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény  
fenntartójának feladat- és jogköre 

 
13. § 

 
(1)  A szociális otthonok a Tolna Megyei Kormányhivatal 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 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. 

 
(4) A fenntartó a szakmai programban foglaltak végrehajtását, a szakmai munka 

eredményességének vizsgálatát a Tolna megyei Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztálya által végzett szakmai ellenőrzés, 
valamint írásbeli és szóbeli beszámoltatás formájában rendeli el. 

 
(5) A (3) és (4) bekezdésben szereplő fenntartói szakmai felügyeletre vonatkozó 

hatáskört a Közgyűlés a Humán Bizottságra ruházza át. 
 
(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. 

 
(9) A házirendek jóváhagyását a Közgyűlés a Humán Bizottságra ruházza át. 
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14. § 
 

(1) A Közgyűlés a szolgáltatástervezési koncepciójában meghatározott feladatok 
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése 
érdekében szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. 

 
(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 

a) a Közgyűlés elnöke,  
b) a regionális feladatot ellátó gyermekvédelmi és szociális módszertani 

intézmények igazgatói (Tolna megye ellátási területén működő 
konzorciumi tagintézmény vezetője), 

c) a gyermekvédelmi és szociális intézményt fenntartók képviselői,  
d) fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek érdekképviseleti szervezeteinek 

képviselői, 
e) a megye területén létrehozott más szociálpolitikai kerekasztalok egy-

egy képviselője. 
 
(3) A szociálpolitikai kerekasztalt működésének részletes szabályait maga 

határozza meg. 
 
 

10. Záró rendelkezések 
 

15. § 
 

(1) Jelen rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Tolna Megyei Önkormányzat 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok igénybevételéről 
szóló 16/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 
18/2009. (IX. 18.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 

 
 
 
  Dr. Puskás Imre    Dr. Bartos Georgina 
 a megyei Közgyűlés elnöke        megyei főjegyző 
 
 

 
Záradék: 
 
A rendelet 2011. június hónap 24. nap kihirdetésre került. 
 
Szekszárd, 2011. június hónap 24. nap 
 
 
 

Dr. Bartos Georgina 
  megyei főjegyző 
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 1

Tolna Megyei Önkormányzat 
Integrált Szociális Intézménye 

JELENTŐLAP 
 

a szociális otthonok 20……….. havi létszámadatairól 
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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: 

         

 
 



11/2011 (VI. 24.) önk. rendelet 2. melléklete 
 

 2

 
 
 
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 

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

szóló 11/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelet tervezetéhez 
 
 

Általános indokolás 
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a 
továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésének megfelelően a helyi önkormányzat 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-a értelmében a jogszabályban 
nem lehet megismételni olyan rendelkezéseket, amelyeket egy másik jogszabályban 
már előírt a jogalkotó. 
 
Az eddig hatályban lévő 16/2008. (VI. 27.) önkormányzati rendelet számos helyen 
megismételte azokat az előírásokat, amelyeket az Szt. és a hozzá kapcsolódó 
rendeletek szabályoznak, változott továbbá a személyi térítési díjak megállapításra 
vonatkozó előírás is, ezért kerül sor most egy új rendelet alkotására. 
 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

Az Szt. 90. §-a írja le a helyi önkormányzat rendeletének hatályát. Ezen túl a 
Közgyűlés elnökének jogában áll fogadni más megyéből is ellátottat, amennyiben az 
intézmény férőhely-kihasználtsága szempontjából, vagy méltányosságból ezt 
indokoltnak tartja. 

 
2. § -hoz 

 
Az igénybevételi eljárást a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet szabályozza, ám az 
intézményi jogviszony keletkeztetése az intézményvezető hatásköre. A rendelet az 
Integrált Szociális Intézmény (a továbbiakban: ISZI) igazgatójának ezen hatáskörét 
az otthonvezetőkre ruházza át. 
 

3. § -hoz 
 
Az Szt. és a 36/2007. (XII. 22.) SzMM rendelet részletese szabályozza, hogy mely 
dokumentumok beszerzésére van szükség a bentlakásos intézményi férőhely 
elfoglalásához. Ezen felül szükséges a már bent lévő lakók egészségének védelme 
érdekében előírni, hogy csak negatív bakteriológiai leletekkel és a tüdőszűrésen való 
részvétel igazolásával lehet a férőhelyet igénybe venni. Ez természetesen nem azt 
jelenti, hogy az esetleges fertőzés kizárná a lakó felvételét, ám a betegség 
ismeretében el lehet kezdeni a szükséges gyógykezelést. 
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4. § -hoz 

 
Az otthonok férőhely-kihasználtságának folyamatos nyomon követése csak úgy 
valósítható meg, ha az otthonvezetők rendszeresen tájékoztatják az igazgatót, az 
igazgató pedig a Közgyűlés elnökét.  
 

5. § -hoz 
 
Az intézményi jogviszonyt az Szt. 94. § (1) bekezdésének e) pontjának értelmében a 
személyes gondoskodás iránti kérelemről dönteni jogosult személy intézkedése 
keletkezteti. Megyénkben a döntési jogkört e rendelet értelmében az otthonvezetők 
gyakorolják. 
Az Szt. 94/E. §-a rendelkezik az intézményben élőket megillető jogokról, a (14) 
bekezdése szerint az intézményvezető tizenöt napon belül köteles a panasztevőt 
írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az 
intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem ért egyet az 
intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
fenntartóhoz fordulhat jogorvoslattal. Ezt a hatáskört a Közgyűlés e rendeletben 
elnökére ruházza át. 
 

6. § -hoz 
 
Az intézményi jogviszony megszüntetését az Szt. szabályozza. A megszüntetéssel 
kapcsolatos fenntartói jogosítványokat a Közgyűlés elnökére ruházza át. 
 

7. § -hoz 
 
Az intézményi térítési díj megállapítása az Szt. szabályai szerint történik. 
Közzétételének módját a helyi rendeletben szükséges szabályozni. 
 

8. § -hoz 
 
A személyi térítési díjak megállapítására vonatkozóan az Szt. és a 29/1993. (II. 17.) 
Korm. rendelet új előírásokat tartalmaz, amelyeket már a 2011. évi felülvizsgálatok, 
illetve a 2011. január 1-je után felvételt nyert lakók személyi térítési díjának 
megállapítása során is alkalmazni kellett.  
 

9. § -hoz 
 
A személyi térítési díjjal kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség a 
magasabb szintű jogszabályok szerint az intézményvezető hatásköre, e rendelet 
azonban az otthonvezető hatáskörébe utalja. 
A tartásra köteles és képes hozzátartozó vizsgálatára csak akkor kerül sor, ha a 
személyi térítési díj valamilyen oknál fogva nem kerül befizetésre. Ebben az esetben 
átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke jogosult eljárni. 
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10. § -hoz 

 
Az Szt. 112. § (5) bekezdése szerint rehabilitációs intézményben és a rehabilitációs 
célú lakóotthonban határozott időre elhelyezett ellátottak részére - külön 
jogszabályban meghatározott feltételek alapján - előtakarékossági rendszer 
működtethető. E rendelet írja le részletesen ennek módját. 
 

11. § -hoz 
 

Az ISZI otthonai közül csak a bátaszéki Szivárvány Idősek Otthonában van 
lehetőség emelt szintű idősotthoni ellátásra.  Az emelt szintű ellátást csak egyszeri 
térítés befizetését követően lehet igénybe venni. 
 

12. § -hoz 
 
Az Szt. 92/B. § (1) bekezdésének g) pontja értelmében a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmény állami fenntartója gondoskodik az érdekképviseleti fórum 
megalakításáról. Ennek a kötelezettségnek teszünk eleget, amikor a rendelet előírja 
az érdekképviseleti fórum megalakításának módját. 
 

13. § -hoz 
 
 
A szociális intézményt fenntartó jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatát, szakmai programját, valamint a szakosított ellátást nyújtó intézmény 
esetében a házirendet. Ezek közül a fenntartói jogok közül az SZMSZ jóváhagyását 
a Közgyűlés elnökére, a szakmai program és a házirend jóváhagyását szakmai 
bizottságára ruházza át a Közgyűlés. 

 
14. § -hoz 

 
Az Szt. Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerint a helyi rendeletben kell meghatározni, 
hogy a helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai a helyi önkormányzat területén 
szociális intézményeket működtető fenntartók képviselőin kívül mely szervezetek 
képviselői vesznek részt.   
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