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Tisztelt Bizottság! 

 

Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti 

igazgatásról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete szabályozza az önkormányzat által 

biztosított szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, szervezetét, a jogosultság feltételeit, 

valamint az igénybevétel módját. 

A rendelet alapján az önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat nyújt, 

valamint szociális szolgáltatásokat biztosít a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő 

szociálisan rászorulók – felnőttek és gyermekek- részére. 

 

A szociális szolgáltatások körében a rendelet nevesíti -többek között- a gyermekek napközbeni 

ellátását (melynek része az intézményi gyermekétkeztetés), valamint a felnőttek (jellemzően 

idősek) részére nyújtott szociális étkeztetést. Ezen ellátások főszabály szerint térítéskötelesek, 

jogszabályban meghatározott esetekben azonban az ellátott ingyenesen vagy kedvezményesen 

kapja az ellátást. (A teljesség igénye nélkül: a szociális étkeztetés esetében az ellátott jövedelme 

befolyásolja a fizetendő személyi térítési díj összegét, a gyermekek intézményi étkeztetése 

esetében mini bölcsődei és óvodai ellátásban részesülő gyermekek többsége ingyenes 

intézményi étkeztetésre jogosult a család jövedelme, három gyermeket nevelő család, 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság vagy tartós betegség okán, általános iskolában 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak szintén ingyenes ellátásban részesülnek, a 

nagycsaládos, tartós beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok gyermekei 50%-os 

kedvezménnyel vehetik igénybe az ellátást.)  

 

A gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés térítési díjára vonatkozó rendelkezéseket a 

szociális rendelet 41.§-a tartalmazza, míg összegszerűen a szociális rendelet 10. illetve 11. 

mellékletei, valamint az éves költségvetési rendelet határozzák meg az intézményi díjakat.  

 

A pénzügyi osztály jelzése szerint mindkét ellátás esetében előfordul, hogy egyes ellátottak 

nem teljesítik határidőre térítési díj fizetési kötelezettségüket, egyesek jelentős hátralékot 

halmoztak fel. Ilyen esetekben a pénzügyi osztály írásbeli felszólítással él, majd ennek 

eredménytelensége esetén ügyvédi felszólítás, végső soron pedig fizetési meghagyásos eljárás 

útján intézkedik az önkormányzati követelést behajtása iránt. Ezek a pénzügyi „szankciók” 

azonban magára az ellátás nyújtására nem terjednek, nem terjedhetnek ki. 

 

Jogszabályi keretek között azonban lehetőség van arra, hogy amennyiben az étkeztetés térítési 

díját az ellátott nem fizeti meg, az ellátást az annak biztosítására kötelezett önkormányzat 

megszüntesse. A térítési díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazandó eljárás -ideértve 

az ellátás megszüntetésének időpontját is- azonban csak rendeletben állapítható meg. Az ellátás 

megszüntetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat a kötelezettet 15 napos 



határidő megjelölésével, írásban felhívta az elmaradt térítési díj megfizetésére és ez a határidő 

eredménytelenül telt el. (tekintettel a 328/2011. (XII.29. Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdésére). 

 

Figyelemmel kell lenni azonban arra a körülményre is, hogy a gyermekétkeztetés térítési díj 

megfizetésének elmaradása esetén – amennyiben a szülő más úton nem gondoskodik a 

gyermeke megfelelő táplálkozásáról- felmerül a gyermek veszélyeztetettsége, elhanyagolása, 

mely esetben azintézménynek jelzési kötelezettsége áll fenn a család- és gyermekjóléti szolgálat 

felé. Az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a gyermek egyéni rászorultsága alapján a 

magasabb szintű jogforrásokban biztosítottakon túl további étkezési kedvezményt állapítson 

meg helyi rendeletben. A harkányi szociális rendelet 30.§-a a gyermek vagy fiatal felnőtt 

rászorultságára tekintettel nyújtott települési támogatás természetbeni ellátásai körében nevesíti 

a gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalását és étkezési utalvány biztosítását, mint a 

segítségnyújtás lehetséges módját. 

 

A tárgyban az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatban az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára által 

kiadott tájékoztatást az előterjesztéshez csatoljuk azzal, hogy az abban foglaltak analógiával a 

szociális étkeztetésre is alkalmazhatóak.  

 

A mellékelt, a szociális rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetben szereplő javaslatunk 

az, hogy a 30 napon túli tartozás esetén kiküldésre kerülő kötelező írásbeli felszólításban 

szereplő 15 napos fizetési határidő eredménytelen eltelte után, a hó végére kerüljön sor az 

ellátás megszüntetésre.  

 

A tervezet tartalmazza továbbá az idősek részére élelmiszercsomag formájában nyújtott 

természetbeni támogatás módosítását, mivel az idei évben nem élelmiszercsomag, hanem 

élelmiszervásárlási utalvány formájában nyújtaná a támogatást az önkormányzat. 

Fentieken túl további kisebb pontosítások, helyreigazítások is szerepelnek az előterjesztett 

tervezetben. 

 

Kérjük a mellékelt rendelet tervezet megtárgyalását és elfogadását. 

 

Kelt: Harkány, 2022. 11. 24. 

 

Regényiné dr. Börczi Vera aljegyző sk. 

  



Előzetes hatásvizsgálat 

 

I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás 

Az intézményi gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés alapszolgáltatások esetében egyes 

ellátottak nem teljesítik határidőre térítési díj fizetési kötelezettségüket és jelentős hátralékot 

halmoztak fel, amely az önkormányzatnál bevétel kiesést, hiányt jelent és jelentős 

adminisztrációs és pénzügyi terhet is keletkeztet a követelések behajtása, miközben az ellátott 

az ellátást továbbra is igénybe veheti. A jelen rendelettel tartozás esetén az ellátás -

meghatározott feltételekkel- megszüntetésre kerülhet. Ezzel egyrészt az ellátott motiválható a 

fizetési fegyelem megtartására, másrészt az önkormányzat kintlévőségei csökkenthetők. Egyéni 

rászorultság -akár veszélyeztetettség- esetén természetbeni ellátásként a gyermekintézményi 

étkezési térítési díj átvállalása vagy étkezési utalvány biztosítása útján az önkormányzati 

segítségnyújtás biztosítható abban az esetben is, ha a szülő a térítési díj megfizetési 

kötelezettségét elmulasztja. 

 Az idősek részére élelmiszercsomag formájában nyújtott természetbeni támogatás 

módosításával élelmiszervásárlási utalvány formájában is nyújthatja a támogatást az 

önkormányzat, melyet a támogatott széles körben, a szerződött kereskedelmi egységekben 

válthat be kizárólag élelmiszerre, a választása, igénye szerinti hideg vagy melegételre. 

 

II. Környezeti és egészségügyi következmények 

A tervezetnek környezeti és egészségügyi következménye nincs. 

 

III. A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 

A jogszabály megalkotásával az önkormányzat megteremti annak lehetőségét, hogy az étkezési 

térítési díjtartozást felhalmozók ellátását megszüntesse, ezzel kintlévőségeit csökkentse. A 

rendelet megalkotásának elmaradása esetén továbbra is nehézkes, hosszadalmas lehet a 

tartozások behajtása, továbbá az idősek csak élelmiszercsomag támogatásban részesíthetőek. 

IV. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A rendelet megalkotása plusz személyi, tárgyi, pénzügyi terhet nem jelent az önkormányzatnak, 

a feltételek rendelkezésre állnak. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás  

A rendelet megalkotása esetén a polgármesteri hivatal adminisztratív terhei csökkennek.  
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Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 

7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. a) pontjában, 

valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8a. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 132. § 

(4) bekezdés g) pontja valamint 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) 

bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, 132. § 

(4) bekezdésének d) pontjában valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli 

el: 

1. § 

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A személyes gondoskodásra irányuló kérelmet a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál 

kell benyújtani.” 

2. § 

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Szociális ellátásra az igénylő akkor jogosult, ha) 

„a) amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem és 

vagyonnyilatkozat benyújtásával nyilatkozik családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól, 

amelyhez mellékeli a vagyonnyilatkozat alapját képező igazolásokat,” 

3. § 

(1) A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet 30/A. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 

„(1) Az önkormányzat -a támogatott vagyonára tekintet nélkül- a bölcsőde, óvoda - és általános, vagy 

középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatást állapít meg a (4) bekezdés szerinti, a 

támogatási típus meghirdetéséről szóló döntés esetén azon bölcsődés, óvodás, általános-, vagy 

középiskolás gyermek részére, aki szülőjével együtt életvitelszerűen Harkány településen él és a 

kérelmező szülő vagy más törvényes képviselő büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata 

szerint családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének tízszeresét. 

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően Harkány Város Önkormányzata emelt összegű bölcsőde, óvoda - és 

általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési támogatást állapít meg a (4) bekezdés 
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szerinti, a támogatási típus meghirdetéséről szóló döntés esetén azon bölcsődés, óvodás, általános-, 

vagy középiskolás gyermek részére, aki szülőjével együtt életvitelszerűen Harkány településen él és 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át. Az emelt összegű támogatásban részesülő jogosult az (1) bekezdés szerinti 

jövedelemvizsgálathoz nem kötött támogatásban nem részesülhet. Az emelt összegű támogatást 

kérelmező, de az emelt összegű támogatásra való jogosultság feltételeinek meg nem felelő 

kérelemmel érintett gyermeknek az (1) bekezdés szerinti támogatás állapítható meg, amennyiben az 

(1) bekezdés szerinti támogatás jogosultsági feltételeinek megfelel.” 

(2) A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet 30/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A bölcsőde, óvoda, valamint az általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott települési 

támogatás és emelt összegű bölcsőde, óvoda - és általános, vagy középiskola kezdéséhez nyújtott 

települési támogatás igénylésének lehetőségéről valamint a támogatási összeg mértékéről a 

képviselő-testület a rendelkezésére álló költségvetési források figyelembevételével évente dönt, 

legkésőbb a tárgyév augusztus 31. napjáig. Amennyiben adott évben a Képviselő-testület a támogatási 

típus meghirdetéséről dönt, akkor adott év szeptember 01. napjától adott év szeptember 30. napjáig 

nyújtható be a támogatás iránti igény a (2) és (3) bekezdésekben írtak szerint. A beérkezett 

kérelmekről tárgyév október 30. napjáig a Szociális Bizottság dönt.” 

4. § 

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„31. § 

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott forrás rendelkezésre 

állása esetén képviselő-testületi határozattal évente dönthet az újszülött gyermekektől az általános 

iskolai tanulmányait folytató, de legfeljebb 15. életévét betöltött gyermekekig bezárólag, valamint a 

70. életévüket betöltöttek és az annál idősebbek részére évente egy alkalommal, élelmiszercsomag 

vagy élelmiszer-vásárlási utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatás biztosításáról. A 

döntés esetén a támogatásra az a fenti feltételeknek megfelelő gyermek, idős jogosult, akinek 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének tízszeresét. A képviselő-testület a támogatást hivatalból, kérelem, jövedelem- 

és vagyonnyilatkozat benyújtása nélkül biztosítja a jogosult vagy törvényes képviselője által a 

jövedelmi feltételeknek való megfelelésről tett nyilatkozata alapján.” 

5. § 

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A házi segítségnyújtást, a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a 

Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosítja, amely tevékenységéről minden 

évben átfogó értékelést nyújt Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének.” 

6. § 

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani. Kérelmezőnek, amennyiben rászorultságát az Ör. 34. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti 

egészségi állapota indokolja, kérelmével egyidejűleg szükséges benyújtania a háziorvos által kiállított 

írásbeli véleményt vagy igazolást, mely tartalmazza azt, hogy kérelmező milyen betegségben 

szenved, betegsége milyen fokú, valamint azt, hogy egészségügyi állapotából kifolyólag kérelmező 

nem képes gondoskodni saját maga részére a napi egyszeri meleg étkezés biztosításáról, ennélfogva 

a háziorvos javasolja kérelmező felvételét a szociális étkeztetés szolgáltatásba.” 

7. § 

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet 36. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az Szt. 64. §-sa szerinti családsegítést az önkormányzat a Villányi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálaton keresztül biztosítja, annak Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott 

módon.” 

8. § 

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálaton 

keresztül biztosítja.” 

9. § 

(1) A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdés a)–b) pontja helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 

(A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:) 

„a) a Szociális Bizottság elnöke, 

b) a Szociális Bizottság külsős tagja 

b) a Villányi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálaton által delegált személy” 

(2) A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet 40. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 

(A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:) 

„f) Kitaibel Pál Általános Iskola és AMI Igazgatója 

g) Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha vezetője” 

10. § 

(1) A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet 41. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) A mini bölcsődei, óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások 

közül az intézményi gyermekétkeztetésért kell személyi térítési díjat fizetni a Gyvt. 21/B.§-ában 

foglaltak figyelembe vételével.  
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(3) A (2) bekezdés szerint biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának mértékét a Rendelet 11. 

számú melléklete tartalmazza. 

(4) A Rendelet 34. §-ban szabályozott étkezés intézményi térítési díjának mértékét a a Rendelet 10. 

számú melléklete tartalmazza. A havi személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe 

vevő havi jövedelmének 30%-át. 

(5) Az alapellátásért megállapított személyi térítési díj kérelemre mérsékelhető, illetve elengedhető, 

a hátralék befizetésére részletfizetési kedvezmény állapítható meg, ha a személyi térítési díj kifizetése 

az ellátásban részesülő napi megélhetését veszélyezteti. A kérelem elbírálása a polgármester 

hatáskörébe tartozik.” 

(2) A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 7/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet 41. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A személyi térítési díj megfizetésének 30 napon túli elmulasztása esetén a Harkányi 

Polgármesteri Hivatal 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt 

térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte után az ellátás a hónap utolsó napjával 

megszüntetésre kerül. ” 

11. § 

Hatályát veszti A szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról 

szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 

a) 33. § (4) bekezdése, 

b) 18. alcíme, 

c) 41. § (6) bekezdése. 

12. § 

Ez a rendelet 2022. november 30-án 15 órakor lép hatályba.
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Végső előterjesztői indokolás 

Az intézményi gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés alapszolgáltatások esetében előfordul, 

hogy egyes ellátottak nem teljesítik határidőre térítési díj fizetési kötelezettségüket és jelentős 

hátralékot halmoztak fel. Ilyen esetekben a pénzügyi osztály írásbeli felszólítással él, majd ennek 

eredménytelensége esetén ügyvédi felszólítás, végső soron pedig fizetési meghagyásos eljárás útján 

intézkedik az önkormányzati követelést behajtása iránt. 

Jogszabályi keretek között lehetőség van arra, hogy amennyiben az étkezés térítési díját az ellátott 

nem fizeti meg, az ellátást az annak biztosítására kötelezett önkormányzat megszüntesse. A térítési 

díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazandó eljárás -ideértve az ellátás megszüntetésének 

időpontját is- azonban csak rendeletben állapítható meg. Az ellátás megszüntetésére csak abban az 

esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat a kötelezettet 15 napos határidő megjelölésével, írásban 

felhívta az elmaradt térítési díj megfizetésére és ez a határidő eredménytelenül telt el. A jelen rendelet 

ennek lehetőségét teremti meg. 

  

  

A rendelet tartalmazza továbbá az idősek részére élelmiszercsomag formájában nyújtott 

természetbeni támogatás módosítását, mivel a 2022. évben élelmiszervásárlási utalvány formájában 

nyújtaná a támogatást az önkormányzat, melynek lehetőségét e rendelet termeti meg.  
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