
Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2014.  (III. 31.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2014. (I. 13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2014. (I. 13.) önkormányzati rendelete az alábbi 
13/A. §-sal egészül ki: 

"13/A. § 

(1) Az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott méltányossági ápolási díj 
ellátást biztosít. 

(2) Méltányossági ápolási díjra jogosult az, aki hozzátartozóként 18. életévét betöltött 
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és megfelel a következő 
feltételeknek: 

a)  a háztartásában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár  
aa)  nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300%-át, 
ab)  egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 350 %-át 
nem haladja meg, 

b)  a kérelmező az ápolási-gondozási tevékenység ellátására alkalmas, 
c)  az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki szerződés nem áll fenn, 
d) az ápolt családjában nincs olyan hozzátartozó a településen, aki 

keresetveszteség nélkül képes az ápolási feladatok ellátására. 
(3) Az ápolást végző személy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 42. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségét akkor 
nem teljesíti, ha nem gondoskodik 

a)  az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről:  
aa)  a megfelelő – legalább napi egyszeri – meleg étel biztosításáról, 
ab)  a gyógyszerhez való hozzájutásról,  
ac)  egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról, 

b)  az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményének 
biztosításáról, különösen: 

ba)  a fürdetésről, mosdatásról, 
bb)  a lakás takarításáról és tisztántartásáról, 

c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről. 
(4) Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi 

segítségnyújtást végző rendszeres időközönként ellenőrzi, és az ellenőrzési 
tapasztalatairól évente vagy nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetében az 
ellenőrzést követően haladéktalanul értesíti a jegyzőt. 



(5) A méltányossági ápolási díj havi összege az ápolási díjra az éves központi 
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 100 %-a." 

2. § 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2014. (I. 13.) önkormányzati rendelet 15. § (5) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"15. § (5) A Képviselő-testület Weisz Ida egyéni vállalkozó (székhely: 8400 Ajka, 
Kandó Kálmán ltp. 20., adószám: 54054776-2-39) és a Szeidl Bt. (székhely: 8449 
Magyarpolány, Kossuth utca 1., adószám: 27238208-2-19) útján, az étel elvitelének 
lehetőségével és a főzőhely üzemeltetője által, lakásra szállításával biztosítja." 

3. § 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2014. (I. 13.) önkormányzati rendeletének 1. 
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

4. § 

E Rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit hatálybalépését követően 
kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 Polt Rita Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 

 
 
 
Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem 
tartalmaz. 

 

Magyarpolány, 2014. március 31. 
 
 
 Dobosi Gergely 
 jegyző 



1. melléklet Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III. 
31.) önkormányzati rendeletéhez: 

 
 

 
 

Fizetendő térítési díjak összege 
 
 
 

  Szociális étkeztetés személyi térítési díja 
(jövedelemtől függően) 

Ellátott havi 
jövedelme 

Intézményi 
térítés díj 
(Ft/adag): 

Állami 
támogatás 
(Ft/adag): 

Önkormányzati 
támogatás 
(Ft/adag): 

Személyi térítési 
díj (Ft/adag): 

45.000 forintig 733 243 90 400 

45.001 forinttól 
90.000 forintig 

733 243 40 450 

90.001 forinttól 733 243 0 490 

 
 
 

 

 


