
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról  
 
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 92/B. § (1) bekezdés a) 
pontjában, kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A szolgáltatások intézményi térítési díja 
  
1. § A szakosított ellátások intézményi térítési díja: 
 
                                                                                                   napi                  havi 
          a) átmeneti elhelyezést nyújtó, időskorúak gondozó:      2.210,-Ft          66.245,-Ft 
   háza  
 
                                                                                                   napi                  havi 
          b) ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona:                  2.720,-Ft         81.615,-Ft. 
 
 
2. § A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja: 
 

a) házi segítségnyújtás: 1030,-Ft/óra,                   
 

b) étkeztetés: 545,-Ft/adag + ÁFA, a kiszállítás díja Ft/adag: 130,-Ft + ÁFA, 
 

c) támogató szolgáltatás szociális rászorultság esetén: 
 

   ca) személyi segítés Ft/feladategység:    75,- Ft, 
 
   cb) szállítási díj Ft/feladategység:           75,-Ft, 
 
   cc) szállítási díj 1 km-re jutó Ft/km:       15,-Ft, 
 

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 85,-Ft/nap. 
 

e) nappali ellátások: 
 
              ea) időskorúak nappali ellátása: 90,-Ft/nap, 
 
              eb) értelmi fogyatékosok napközi otthona étkezés nélkül: 0,-Ft/nap, 
 
              ec) értelmi fogyatékosok napközi otthona étkezéssel: 545,-Ft/nap +ÁFA.    
 
 

2. Szociális rászorultságtól független szolgáltatások intézményi térítési díja  
 
3. § Szociálisan nem rászorult esetében a támogató szolgáltatás: 
 
         a) személyi segítés Ft/óra: 890,-Ft, 



 
         b) szállítási díj Ft/km: 160,- Ft. 
 
4. § A szociálisan nem rászorult személy napi étkeztetési díja a mindenkori bruttó beszerzési ár. 
 

3. Hatályba lépés 
 

5.§   Ez a  rendelet 2011. június 1. napján lép hatályba. 
 

4. Jogharmonizációs záradék 
 
6.§  Ez a rendelet 
 a) a Tanács /2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a 3. országok huzamos 

tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 
 
 b) az Európai Parlament és a Tanács 204/38/EK irányelve (2004. április 29.), az Unió 

polgárainak és családtagjainak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és 
tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, 
továbbá a 64/221/EGK, 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, 90/365/EGK és a 93/96/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk,  

               irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

7.§ (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 6/2008. (III.28.) ÖT. sz. rendelete a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról.  

 
      (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2/2009. (II.13.) ÖT. sz. rendelete a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról szóló 6/2008. (III.28.) ÖT. sz. 
rendelet módosítására. 

 
      (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 16/2009. (V.1.) ÖT. sz. rendelete a 2/2009. (II.13.) ÖT. sz. 
rendelettel módosított 6/208. (III.28.) ÖT. sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról.  

 
      (4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város  Önkormányzat 

Képviselő-testületének 14/2010. (IV.30.) ÖT. sz. rendelete a 16/2009. (V.1.) ÖT. sz., a 
2/2009. (II.13.) ÖT. sz rendeleteivel módosított 6/2008. (III.28.) ÖT. sz. rendelete a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról.  

  
 
Nagykőrös, 2011. április 29. 
 
 
 
  Dr. Czira Szabolcs              Dr. Nyíkos Sára 
                            polgármester          jegyző 


