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Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX.30.) önkormányzati 

rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról szóló 

29/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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: 

1. § 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás intézményi térítési díjáról szóló 29/2011. 

(IV.29.) önkormányzati rendelet 

a) 1. § a) pontjában a „4.600” szövegrész helyébe az „5 445” szöveg, 

b) 1. § b) pontjában a „4.600” szövegrész helyébe az „5 445” szöveg, 

c) 2. § a) pont aa) alpontjában az „1.385” szövegrész helyébe az „1 120” szöveg, 

d) 2. § a) pont ab) alpontjában az „1.560,-Ft/óra” szövegrész helyébe az „1 975-Ft/óra” szöveg, 

e) 2. § b) pontjában az „1.060,-Ft/nap+ÁFA= 1.346” szövegrész helyébe az „1 355,-Ft/nap+ÁFA= 

1 721” szöveg és a „235” szövegrész helyébe a „305” szöveg, 

f) 2. § c) pont ca) alpontjában a „230” szövegrész helyébe a „295” szöveg, 

g) 2. § c) pont cb) alpontjában a „30” szövegrész helyébe a „35” szöveg, 

h) 2. § e) pont ea) alpontjában a „105” szövegrész helyébe a „100” szöveg, 

i) 2. § e) pont eb) alpontjában a „250” szövegrész helyébe a „0” szöveg, 

j) 2. § e) pont ec) alpontjában az „1.440” szövegrész helyébe az „1 840” szöveg, 

k) 3. § a) pontjában az „1.300” szövegrész helyébe az „1 630” szöveg, 

l) 3. § b) pontjában a „335” szövegrész helyébe a „905” szöveg 

lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba, és 2022. november 2-án hatályát veszti. 

 

 

Nagykőrös, 2022. szeptember 29. 

 

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs 
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jegyző 
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Végső előterjesztői indokolás 

A vonatkozó ágazati jogszabályok alapján a fenntartó a tárgyévben április 1. napjáig határozza meg 

az intézményi térítési díjat a nyújtott szolgáltatásonként. A veszélyhelyzeti intézkedések okán erre 

lehetősége a fenntartónak az elmúlt kettő évben nem volt. Az intézményi térítési díj meghatározására 

2022. július 1. napjától van lehetőség a jelen jogszabályi környezetben.    

Hangsúlyozni szükséges, hogy az ellátást igénybe vevő részére személyi térítési díj kerül 

megállapításra, az ágazati jogszabályban meghatározott jövedelem százalékos mértékének 

figyelembe vételével. 

A házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül a személyi gondozás esetében, továbbá az időskorúak 

nappali ellátása vonatkozásában is csökken az intézményi térítési díj, valamint az értelmi 

fogyatékosok napközi otthona étkezés nélkül szolgáltatás elemnél nulla forint intézményi térítési díj 

meghatározása javasolt. Az előzőekben leírtak oka a normatív támogatás emelkedése. A 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja változatlan. 

A helyi rendelet szerinti további szolgáltatásoknál az intézményi térítési díj emelésére a bérköltségek, 

az energia, és élelmiszer árak növekedésére figyelemmel kerül sor, az elvégzett 

önköltségszámításoknak megfelelően, dokumentáltan.   

Az önköltség, és az intézményi térítési díjak meghatározását követően az intézménynek az ellátást 

igénybe vevőket értesítenie szükséges a megváltozott intézményi térítési díjakról, a személyi térítési 

díjat az igénybe vevő jövedelmére figyelemmel a 2022. évre meg kell határozni, a megkötött 

megállapodásokat ennek megfelelően módosítani szükséges. 


