
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testületének 

14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testületének a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról szóló 29/2011. (IV.29.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

1. § Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő - testületének a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról szóló 29/2011. (IV.29.) 

önkormányzati rendeletének /a továbbiakban: rendelet/ bevezető része helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

"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 Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 

2. §  A rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„1. § A szakosított ellátások intézményi térítési díja: 

 

                                                                                                   napi                  havi 

          a) átmeneti elhelyezést nyújtó, időskorúak gondozó:      2.145,-Ft          64.300,-Ft 

   háza  

 

                                                                                                   napi                  havi 

          b) ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona:                  2.830,-Ft         84.910,-Ft.” 

 

3. § A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja: 

 

a) házi segítségnyújtás: 1.030,-Ft/óra,                   

 

b) étkeztetés: 575,-Ft/nap + ÁFA, a kiszállítás díja Ft/nap: 125,-Ft + ÁFA, 

 

c) támogató szolgáltatás szociális rászorultság esetén: 

 

   ca) személyi segítés Ft/feladategység:    115,- Ft, 

 

   cb) szállítási díj Ft/feladategység:              70,-Ft, 

 

   cc) szállítási díj 1 km-re jutó Ft/km:           15,-Ft, 

 

d) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 120,-Ft/nap. 

e) nappali ellátások: 

 

             ea) időskorúak nappali ellátása: 65,-Ft/nap, 

 



             eb) értelmi fogyatékosok napközi otthona étkezés nélkül: 0,-Ft/nap, 

 

             ec) értelmi fogyatékosok napközi otthona étkezéssel:575,-Ft/nap +ÁFA.” 

 

    

4. § A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § Szociálisan nem rászorult esetében a támogató szolgáltatás: 

 

            a) személyi segítés Ft/óra: 798,-Ft, 

 

           b) szállítási díj Ft/km: 265,- Ft.” 

 

5. § (1) Ez a rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba. 

       (2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Nagykőrös, 2013. április 26. 

 

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs sk.                                                Dr. Nyíkos Sára sk. 

polgármester                                                               jegyző 

 

 

 

 


