
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2016 .(III. 31) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 

 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ (2) bekezdésben, 92.§ (2) bekezdés f) pontjában, 132.§ 

(4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

 

 

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 10/2015. (IV.24.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

9. § (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak napi egyszeri meleg 

étkeztetésről gondoskodik az önkormányzat, akik önmaguk, illetve eltartottjuk részére 

tartósan, vagy átmeneti jelleggel koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem tudják a meleg 

ételt biztosítani. 

(2) szociálisan rászorultnak minősül az a személy, aki: 

a. a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte. 

b. munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, ill. legalább 40%-os mértékű 

egészségkárosodást szenvedett. 

c. tartósan, vagy átmenetileg egészségi állapota jelentősen megromlott; 

d. fogyatékos, pszichiátriai beteg. 

e. szenvedélybeteg. 

f. hajléktalan. 

(3) Az egyszeri meleg ebéd biztosítása a Társulás központi konyhájáról történik. Az igénylők 

az ebédet az Szent László Alapszolgáltatási Központból vihetik el vagy az ottani  étkezőben 

lehet elfogyasztani vagy  lakásra történő kiszállítással kell megoldani. 

(4) Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A 

szolgáltatási önköltség összege 2016. évben: 

(a) napi egyszeri meleg étel, (helyben fogyasztással, vagy elvitellel): 877,- Ft / adag 

(b) a kiszállítás költsége 110,- Ft. 

(5) A képviselő testület az intézményi térítési díjat a (9) bekezdésben meghatározott díjnál 

alacsonyabb összegben, 

(a) kiszállítás nélkül, (helyben fogyasztással, vagy elvitellel): 660,- Ft / adag, 

(b) kiszállítással: 765,- Ft / adag, melyből a kiszállítás költsége 105,- Ft, 

állapítja meg. 

(6) A személyi térítési díj, az étkeztetés, valamint az ételkihordás díjait az Szent László 

Alapszolgáltatási Központvezetője a tényleges igénybevétel alapján havonta utólag állapítja 

meg és ezen összeget a következő hónap 15-ig napjáig kell megfizetni. 
 

 

2. § A Rendelet  10.§ (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(2) Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A 

szolgáltatási önköltség összege 2016. évben, 1 473,- Ft / óra. 

 



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

alacsonyabb összegben,  

a.) Szociális segítés óradíja: 450.- Ft / óra 

b.) Személyes gondozás óradíja: 450.- Ft / óra 
 

 

3. § A Rendelet 13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A 

szolgáltatási önköltség összege: 

(a) csak napközbeni tartózkodás esetén: 646,- Ft / nap. 

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

alacsonyabb összegben, 

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

(b) ott étkezés esetén: 660,- Ft / nap 

állapítja meg. 
 

 

4. § A Rendelet  15.§ (1) -(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

15. § (1) Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. A 

szolgáltatási önköltség összege, átlagos szintű ellátás esetén 168 723,- Ft/hó; 5 624,- Ft/nap. 

(2) A képviselő testület, az intézményi térítési díjat 2016. május 01-től a (1) bekezdésben 

meghatározott díjnál alacsonyabb összegben, átlagos szintű ellátás esetén 72 000,- Ft / hó; 

2 400.- Ft / nap állapítja meg. 

 

5. § Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba. 

 

 

Jászszentlászló, 2016. március 31. 

 

                          Nagy András                                             Valentovics Beáta 

                          polgármester                                                       jegyző 

 

 

 

 

Rendelet kihirdetve:  

Jászszentlászló, 2016. március 31. 

 

 

                                                                                                Valentovics Beáta 

                                                                                                         jegyző 

 
 


