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Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2018. (X. 18.) önkormányzati rendelettel módosított 

11/2017. (IX. 13.) önkormányzati rendelete  
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben 

 
 

Erdőkertes Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 
bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 A rendelet hatálya 
  
1. § (1) Ezen rendelet hatálya Erdőkertes Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 
közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen Erdőkertesen lakó, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) – 
(3) bekezdése szerinti, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki. 
(2)  Amennyiben a kérelmezőnek több lakcíme van, az illetékességet az a lakóhely vagy 
tartózkodási hely alapozza meg, ahol életvitelszerűen lakik. A lakcím megállapítása szempontjából 
a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak. 
(3) Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat a Veresegyház Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott Veresegyház Kistérség Esély Szociális 
Alapellátási Központ (továbbiakban: Szociális Szolgáltató) útján látja el. 

   
II. Fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
Az ellátások formái 

Alapszolgáltatások 
 

2. §1 (1) Az alapszolgáltatások biztosításával a települési önkormányzat segítséget nyújt a 
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 
problémáik megoldásában.  
(2) Az alapszolgáltatásokat az önkormányzat a Szociális Szolgáltató, valamint az Erdőkertesi 
Segítő Szolgálat (továbbiakban: Gondnoki Szolgáltató) közreműködésével biztosítja.  
(3) E rendelet hatálya az Önkormányzat által működtetett személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti intézményekre, valamint az Önkormányzat illetékességi körében 
mindazon személyekre terjed ki, akik a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénylik, illetve 
arra rászorulnak.  
(4) Ezen önkormányzati rendeletben foglaltakat az Szt., a Gyvt., a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet, a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet, 
a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság 
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.22.) SZMM rendelet, 
továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) szabályaival 
együtt kell alkalmazni.  
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3. § (1) Az Önkormányzat e rendelet szerint biztosítja a szociálisan rászorultak részére 
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat, a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokat. 
(2) A szociális alapszolgáltatások: 
a) tanyagondnoki szolgáltatás 
b) étkeztetés 
c) házi segítségnyújtás 
d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
e) családsegítés 
f) nappali ellátás 
g) hajléktalanok nappali ellátása 
(3) Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
a) gyermekjóléti szolgáltatás 
b) gyermekek napközbeni ellátása. 
 

Tanyagondnoki szolgáltatás 
 

4. §2 (1) A tanyagondnoki szolgáltatás célja a település egyéb belterületi lakott helyei 
intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatáshoz, egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. 
(2) A Gondnoki szolgáltató működési területe:  
Erdőkertes (Fő út, Aszódi u., Aszódi köz, Háromház u., Határ u., Béke utca, Homokbánya u., 
Nyíres u., Szalai sor, Homokdűlő u., Reveteg u., Szilva u., Lapály u., Kilencholdas u., Erdőkerülő 
u., Mély u.) településrésze. 
(3) A fenntartó eltekinthet a tevékenység aláírásától. 
(4) A Gondnoki Szolgáltató által ellátott feladatok: 
a) közreműködés a közösségi és szociális információk biztosításában, 
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így  
ba) háziorvosi rendelésre szállítás, 
bb) egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, 
bc) gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása,  
c) egyéb hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények megoldása, továbbítása. 

 
Étkeztetés 

 
5. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 
a) koruk  
b) egészségi állapotuk  
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük  
d) szenvedélybetegségük vagy 
e) hajléktalanságuk miatt. 
(2) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértékét külön rendelet szabályozza. 
(3) A szociálisan nem rászorult személyek a személyi térítési díj mindenkor megállapított teljes 
árát fizetik. 
(4) Az Önkormányzat az étkeztetéssel kapcsolatos feladatait a Szociális Szolgáltató általi házhoz 
szállítással, illetve elvitellel biztosítja. Az étel házhoz szállítására csak akkor van lehetőség, ha a 
kérelmező egészségi állapota és kora miatt az étel elvitelére nem képes, valamint a családjában 
sincs olyan személy, aki az étel elszállítását meg tudja oldani. 
(5) A szolgáltatás konkrét módjáról megállapodás keretében kell rendelkezni. 
(6) Az ellátás iránti kérelmet az Szociális Szolgáltató intézményvezetőjéhez kell benyújtani. 
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(7) Az ellátás igénybevételére, a térítési díjak megállapítására, a méltányossági eljárásra az e 
rendeletben foglaltak az irányadók. 
 

Házi segítségnyújtás 
 
6. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.  
(2) Házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés tevékenységet 
magába foglaló- személyi gondozást kell biztosítani.  
(3) Az ellátás iránti kérelmet az Szociális Szolgáltató intézményvezetőjéhez kell benyújtani. 
(4) Az ellátás igénybevételére, a térítési díjak megállapítására, a méltányossági eljárásra az e 
rendeletben foglaltak az irányadók. 
(5) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, melyet 
a Szociális Szolgáltató intézményvezetője, vagy az általa megbízott szakember végzi. 
(6) Ha a szolgáltatást igénylő személy gondozási szükséglete alapján bentlakásos intézményi 
ellátásra jogosult, az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.  
(7) A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértékét külön rendelet 
szabályozza. 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
7. § (1) 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. 
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen   történő    
haladéktalan megjelenését 
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések 
megtételét 
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 
(3) 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. 
(4) A súlyos fogyatékosságot, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot 
külön jogszabály szerint kell igazolni. 
(5) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a szociálisan nem rászorult személyek részére is 
nyújtható az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából. 
(6) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díja a szociálisan rászoruló 
személyeknél minimum, a Szt. 116. § (3) bekezdés e) pontja szerinti összeg, de maximum 1.000.-
Ft.  A szociálisan nem rászorult személyek esetén havi 4.500.-Ft.  
(7) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a szolgáltatást biztosító Szociális Szolgáltató 
intézményvezetőjénél az erre kialakított kérelem benyújtásával lehet igényelni.   

 
Család és gyermekjóléti szolgáltatás  

 
8. § Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató – család és gyermekjóléti 
szolgálat- keretében működik. A család és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés Szt. 64. § 
(4) bekezdés szerinti feladatait, valamint a Gyvt. 39. és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatokat. 
9. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 
miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 
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a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás. 
(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 
működik. A jegyző, a szociális- és, egészségügyi szolgáltató, a pártfogói felügyelői és a jogi 
segítséget nyújtó szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik 
a Szociális Szolgáltatónak, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. 
(3) A (2) bekezdés szerint kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény 
feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, 
személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés (4) bekezdésben 
megjelölt céljáról, tartalmáról. 
(4) A családsegítés keretében biztosítani kell: 
a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást 
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését 
c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 
megoldásának elősegítését 
d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos programok szervezését 
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását 
f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő 
meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat 
segítő szolgáltatásokat. 
(5) A Szociális Szolgáltató rendszeres szakmai kapcsolatot tart fenn a Polgármesteri Hivatallal 
annak érdekében, hogy a pénzbeli, illetve természetbeni támogatások minél hatékonyabb 
segítséget nyújtsanak az arra rászorulóknak. 
10. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a 
gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.  
(2) A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 
intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.  
(3) Feladatait a Gyvt. 40 § alapján látja el.  
(4) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében a gyermekjóléti 
szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, valamint a gyermekek átmeneti gondozását kell 
biztosítani.  
(5) A család és gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 
 

Idősek nappali ellátása 
 
11. § A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra 
szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére – amennyiben erre igény van – 
lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető 
higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni 
étkeztetését.  

Hajléktalanok nappali ellátása 
 

12. § (1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, 

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek 

b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik évüket betöltött, fekvőbeteg 
gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek 
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c) harmadik évüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra, de felügyeletre 
szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni 
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá 
igény szerint megszervezi az ellátásokat – ide nem értve az idős személyeket – napközbeni 
étkeztetését. 
(2) A hajléktalanok nappali ellátása étkeztetéssel vagy étkeztetés nélkül igényelhető. Az étkezés 
nélküli hajléktalanok nappali ellátása az egyén és a család számára ingyenes. 
(3) A hajléktalanok nappali ellátása keretében biztosított étkeztetésért Veresegyház Város 
Önkormányzatának térítési díjakról szóló rendeletében meghatározottak szerint, térítési díjat kell 
fizetni 
 

Gyermekek napközbeni ellátása 
 

13. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a Gyvt. 41. § (2) bekezdésében foglaltak 
figyelembe vételével kell az ellátást biztosítani, amennyiben a szülők, a törvényes képviselők a 
gyermek napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.  
(2) A gyermekek napközbeni ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
hatálya alá tartozó óvodában, iskolai napköziben történik.  
(3) A nappali felügyeletet (sport- és egyéb klubfoglalkozás, illetve játszótér, játéktár, játszóház) a 
„Ki akarok nyílni” Óvoda, a Neumann János Általános Iskola, az Erdőkertesi Faluház és 
Könyvtár, az Erdőkertesi Sportkör és a Szociális Szolgáltató igénybevételével biztosítja az 
önkormányzat.  

 
III. Fejezet 

Eljárási szabályok 
Az ellátások igénybevételével kapcsolatos eljárás 

 
14. §3 (1) A személyes gondoskodás igénybevétele – ha jogszabály másként nem rendelkezik – 
önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére 
történik. 
(2) Az ellátás iránti kérelmet a Szociális Szolgáltató intézményvezetőjénél kell benyújtani. 
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás iránti igényt a Gondnoki Szolgáltatónál kell bejelenteni. 
15. § (1) A házi segítségnyújtás igénybevételére irányuló kérelmet a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú 
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a külön 
jogszabályban meghatározott mellékleteket. 
(2) A (1) bekezdésben foglalt külön jogszabályokon túl jelen rendelet rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni. 
16. § (1) A személyes gondoskodás megszűnik: a Szt. 100. -101. §-ban foglaltak alapján. 
 

A térítési díjak megállapításának általános szabályai 
  
17. § Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátások, 
szolgáltatások közül térítési díjat kell fizetni: 
a) a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért óvodában, iskolai 
napköziben, nyári napközis táborban 
b) a szociális alapszolgáltatásként nyújtott 
ba) étkeztetésért 
bb) házi segítségnyújtásért 
bc) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért. 
18. § (1) A személyi térítési díj összegét a Képviselő-testület állapítja meg, mely összeg évente 
két alkalommal vizsgálható felül. A Társuláshoz tartozó településekre vonatkozóan a személyes 

                                                            
3 Módosította: 12/2018. (X. 18.) önk. rendelet. Hatályos: 2018. október 19-től. 
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gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, valamint a 
gyermekjóléti feladatokról a Társulás döntése alapján Veresegyház Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete alkot rendeletet. A térítési díjak az önkormányzatokkal történt előzetes 
egyeztetéseket követően, a helyi sajátosságok figyelembevételével differenciáltan kerülnek 
megállapításra. 
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja 
meg és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevétele után, de legkésőbb az igénybevételtől 
számított 30 napon belül írásban tájékoztatja. 
(3) Az e rendeletben meghatározottak szerint a személyi térítési díjat  
a) az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult  
b) az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes 
képviselő  
c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő  
az intézménynek fizeti meg.  
(4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés kivételével a 
személyes gondoskodást nyújtó alapellátások személyi térítési díjának megállapításánál az ellátást 
igénybe vevő jogosult, gyermek esetén a szülő vagy más törvényes képviselő rendszeres havi 
jövedelme vehető figyelembe.  
(5) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.  
(6) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől 
számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 
(7) A személyi térítési díjat a kötelezett havonta utólag az intézményvezető által megadott 
határidőig fizeti meg az igénybevételi napló alapján.  
(8) Ha az ellátást betegség, vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a 
távolmaradást az intézmény vezetőjének be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett 
a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.  
(9) Amennyiben az ellátást a jogosult nem veszi igénybe és bejelentési kötelezettségének nem tett 
eleget, az ellátást meg kell szüntetni. Újabb ellátás, szolgáltatás abban az esetben nyújtható, ha a 
hátralékát az igénylő kiegyenlítette.  

 
A térítési díj befizetése és ellenőrzése 

 
19. § (1) Az eljárásra az Szt. 101. § - 102. §-ában foglaltak az irányadók. 
(2) Újabb ellátás, szolgáltatás abban az esetben nyújtható, ha a korábbi hátralékát az igénylő 
kiegyenlítette, vagy méltányosságból a hátralékát az elbírálásra jogosult elengedte. 
 

Méltányosság 
 

20. § (1) A Szociális Szolgáltató kezdeményezésére a szociálisan rászorult személy részére 
természetbeni juttatásként legfeljebb 6 hónapra térítésmentesen, illetve kedvezményes térítési díj 
(továbbiakban együtt: kedvezményes térítési díj) ellenében biztosítható az étkeztetés, a házi 
segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mely ismételten megállapítható, 
amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak. 
(2) Az (1) bekezdés esetén szociális rászorult az a személy, illetve család, ahol az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.  
(3) A Szociális Szolgáltató a javaslatát alapos indokkal, környezettanulmánnyal, 
jövedelemigazolásokkal alátámasztva terjeszti elő a polgármester felé. 
(4) A Szociális Szolgáltató köteles jelezni, ha az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybe vevő körülményei már nem indokolják a 
kedvezményes térítési díj biztosítását. 
21. § (1) Rendkívüli méltánylást igénylő esetben a személyi térítési díjhátralék kérelemre 
méltányosságból elengedhető vagy mérsékelhető.  
(2) A méltányosság gyakorlása során mérlegelni kell az ellátott 
a) jövedelmi és vagyoni viszonyait 
b) életkorát 
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c) egészségi állapotát 
d) egyéb családi körülményeit. 
(3) Rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény különösen, ha a kérelmező: 
a) idős, vagy egyszemélyes háztartásban lakik és nincs tartásra köteles hozzátartozója 
b) kiskorú gyermek tartásáról gondoskodik és önhibáján kívül nem tudja hátralékát rendezni 
c) egészségi állapota romlik 
d) hátralék meg nem fizetése miatt nem tudja igénybe venni az ellátást, amely ellátás elmaradása 
létfenntartását, életét veszélyezteti. 
(4) A személyi térítési díjhátralékra vonatkozó rendkívüli méltányossági kérelmet annak 
indokolásával a Szociális Szolgáltatón keresztül, annak javaslatával együtt a polgármesterhez kell 
benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat, vagyonnyilatkozatokat, a (3) bekezdés 
c) pontja esetén a háziorvos, vagy szakorvos igazolását. 
(5) Méltányosság az adott naptári évben egy alkalommal gyakorolható. 
22. § Méltányosság a 20. § (1) bekezdés esetén csak abban az esetben gyakorolható, ha ahhoz a 
szükséges költségvetési fedezet rendelkezésre áll. 
 
 

VII. Fejezet 
Záró rendelkezések 

Hatálybalépés 
 
23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) A folyamatban lévő ügyekre a 14/2016. (XII. 12.) önkormányzati rendelettel módosított 
11/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Erdőkertes, 2017. szeptember 4. 
 
 
 

Dr. Pásztor László                                            Fehér Ágota  
              polgármester                                                                         jegyző 
 
 
Záradék!  
A rendelet 2017. szeptember 13-án kihirdetve. 
Erdőkertes, 2017. szeptember 13.                                               
 
                                                                                                               Fehér Ágota sk.  
                                          jegyző 
Záradék!  
Egységes szerkezetben 2018. október 18-án kihirdetve. 
Erdőkertes, 2018. október 18.                                               
 
                                                                                                               Fehér Ágota  
                                          jegyző 
 


