
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete  

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1/2014.(I.20.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet) módosításáról 

 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (2) bekezdése alapján, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló többször módosított 1993. évi III. tv-ben ( továbbiakban Szt.) kapott felhatalmazás 

szerint Jászszentlászló Község  Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 

igazgatásról és ellátásról szóló 1/2014.(I.20.) önkormányzati rendeletét  (továbbiakban: 

Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. § A Rendelet 11.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

11. §  (1) Polgármester méltányossági alapon közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat 

meg annak a szociálisan rászoruló személy, akinek: 

a) az egy főre számított havi családi jövedelem határ nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 180%-át, egyedül élő esetén 246%-át 

b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri a nyugdíjminimum 21%-át. 

 

 

2.§  A Rendelet  13.§ (3)-(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(3) Az intézményi térítési díj összege a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás 

különbözete, 

a) kiszállítás nélkül: 683,- 

b) kiszállítással 783,-/adag, mely összegből a kiszállítás költsége: 100,-Ft  

 (4)  A Társulás az intézményi térítési díjat a (2) bekezdésben meghatározott díjnál 

alacsonyabb összegben  állapítja meg:  

a) kiszállítás nélkül:  620,-Ft/adag 

b) kiszállítással: 720,-Ft/adag. 

 

3.§ A Rendelet  14.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(2) Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás 

különbözete: 420 ,-Ft/óra.  

 

 

4. § A Rendelet 17.§ (1)-(2)  bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

17.§ (1) Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás 

különbözete, 

a) csak napközbeni tartózkodás esetén: 104  Ft/nap 

b) napközbeni tartózkodást és étkezést igénybevevők esetén: 826,-Ft/nap 

(2) A képviselő-testület az intézményi térítési díjat a (2) bekezdésben meghatározott díjnál 

alacsonyabb összegben  állapítja meg:  

a) csak napközbeni tartózkodás esetén: 0 Ft/nap. 

  



 

5. § A Rendelet  19.§ (1)-(2)  bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

19.§ (1) Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás 

különbözete átlagos szintű ellátás esetén: 72.300Ft,-/hó, 2.410.-Ft/nap 

(2) A képviselő-testület az intézményi térítési díjat az (1) bekezdésben meghatározott díjnál 

alacsonyabb összegben állapítja meg átlagos szintű ellátás esetén: 69.000 Ft/hó, 2.300 Ft/nap   

 

 

6. § (1)  Ez az önkormányzati rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést 

követő napon lép hatályba.  

(2) A 2.§, 3.§, 4.§, 5.§ 2014. május 1-jén lép hatályba.  

 

 

 

Jászszentlászló, 2014. március 17.  

 

 

 

 

 

                      Nagy András                                             Valentovics Beáta 

                     polgármester                                                       jegyző       

 

 

 

 

 

 

Záradék: 

 

Rendelet 2014. március 27-én kihirdetve.  

 

 

 

 

 Valentovics Beáta 

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


