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KISZOMBOR 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2007. (IV. 
24.) KKÖT rendeletét legutóbb 8/2010.(IV. 1.) KNÖT rendeletével módosította. Fentiek 
alapján az intézményi térítési díjak mértéke jelenleg az alábbiaknak megfelelı: 
 
 
a) étkeztetés  
aa) étkeztetés térítési díja              340,- Ft 
Az étkezésért fizetendı térítési díj az Áfa összegét tartalmazza. 
 

ab) a kiszállítás díja egységesen    130,- Ft/alkalom/háztartás 
A kiszállítás díja mentes az Áfa alól. 
 

b) házi segítségnyújtás díja          1.140,- Ft/óra 
A házi segítségnyújtás díja mentes az ÁFA alól. 
 

c) nappali ellátás 
ca) napi térítési díj napközbeni tartózkodás esetén                        0,- Ft 
cb) a nappali ellátás keretében igénybevett étkezés intézményi térítési díja megegyezik az  
      aa) pontban meghatározott étkeztetés díjával. 
 

d) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás díja 
da) napi térítési díj             3.060,- Ft 
db) havi térítési díj         91.800,- Ft 
Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás díja mentes az ÁFA alól. 
 
e) élelmezési norma (nettó) 
ea) reggeli              137,- Ft 
eb) vacsora              137,- Ft 
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (6)-(9) 
bekezdése szerint: 

„115. §  
(6) A személyi térítési díj összege a megállapítás idıpontjától függetlenül évente két 

alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme 
a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési 

kötelezettségének nem tud eleget tenni; 
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben 

növekedett. 
(7) A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj 

megfizetésének idıpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési 
díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhetı a felülvizsgálatot megelızı idıszakra. 

(8) A személyi térítési díj felülvizsgálata során a (4) bekezdés rendelkezéseit 
értelemszerően alkalmazni kell. 

(9) A szolgáltatási önköltséget az elızı év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig 
kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha 
azt a tárgyidıszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az elızı évben nem 
mőködött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell 
figyelembe venni.” 

 
Fentiekre tekintettel javasolom a térítési díjaknak, illetve a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról szóló 13/2007. (IV. 24.) 
KKÖT rendeletnek a mellékelt rendelet-tervezetnek megfelelı módosítását, a módosító 
rendelet megalkotását. 
 
 
Kiszombor, 2011. március 17. 
 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          T E R V E Z E T! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének   

____/2011. (_____) önkormányzati rendelete  
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról szóló  
13/2007. (IV. 24.) KKÖT rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési 
díjakról szóló 13/2007. (IV. 24.) KKÖT rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következı 
rendelkezés lép: 
 
„(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: 
intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 
különbözete.  
Az intézményi térítési díjak mértéke: 
a) étkeztetés  
aa) étkeztetés térítési díja              400,- Ft 
Az étkezésért fizetendı térítési díj az Áfa összegét tartalmazza. 
 

ab) a kiszállítás díja egységesen    130,- Ft/alkalom/háztartás 
A kiszállítás díja mentes az Áfa alól. 
 

b) házi segítségnyújtás díja         1.045,- Ft/óra 
A házi segítségnyújtás díja mentes az ÁFA alól. 
 

c) nappali ellátás 
ca) napi térítési díj napközbeni tartózkodás esetén                        0,- Ft 
cb) a nappali ellátás keretében igénybevett étkezés intézményi térítési díja megegyezik az  
      aa) pontban meghatározott étkeztetés díjával. 
 

d) átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás díja 
da) napi térítési díj               3.115,- Ft 
db) havi térítési díj           93.450,- Ft 
Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás díja mentes az ÁFA alól. 
 
e) élelmezési norma (nettó) 
ea) reggeli              144,- Ft 
eb) vacsora              144,- Ft” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 
 

Szegvári Ernıné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyzı 
 

A rendelet kihirdetésének idıpontja: _______________ 
            Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyzı 



 
 

ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérıl és a fizetendı 
térítési díjakról szóló 13/2007. (IV. 24.) KKÖT rendelet  

módosításáról szóló 
___/2011.(______) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
Társadalmi hatás: 
Jelentıs társadalmi hatása nincs, az ellátásokat igénybe vevı személyek (kb. 40 fı) anyagi 
terhei jövedelmük növekedése arányában nınek. 
 
Gazdasági hatás: 
A rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.  
 
Költségvetési hatás: 
Az intézményi térítési díjak a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 
különbözeteként kerülnek meghatározásra, költségvetési hatás a személyi térítési díjak 
megállapításánál lehet.  
 
Környezeti és egészségi következmények: 
Nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
Nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (6)-(9) 
bekezdése. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyzı 
 


