
Kengyel Községi Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

 
3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete 

 
Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 

7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Kengyel Községi önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993.évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f.) pontjában foglalt elhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
A Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 
7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 
A Kengyeli Egyesített Szociális Intézményben a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi 
térítési díjak az alábbiak: 

1. Házi segítség nyújtás esetén:                       350 Ft/óra 
2. Szociális étkeztetés:                                   635 Ft/adag 
3. Kiszállítási díj:                         75 Ft/ adag 
4. Idősek  és demens személyek nappali ellátási díja             0 Ft/ nap 
5. Idősek  és demens személyek nappali ellátási díja, étkezéssel:  635Ft/ adag 
6. Idősek bentlakásos otthona napi térítési díj:   3.250 Ft/nap, maximum havi 97.500,- 

Ft/hó 
 

2.§ 
A rendelet 2019. május 1-én lép hatályba. 
 
 
 
Kengyel, 2019. március 27. 
 
 
 
 Nagy Szilárd      Dr. Bartók László 
         polgármester      helyettesítő jegyző 
 



 
Részletes indoklás 

 
Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 

7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról készült 
 

3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez 
 

 
1. §  A rendelet az  új térítési díjak összegét tartalmazza. 

 
2. § A rendelet  a rendelet hatályba lépését szabályozza 

 
 
Kengyel, 2019. március 27.  
 
 
 
 
 Nagy Szilárd       Dr. Bartók László 
            polgármester                  helyettesítő jegyző 



 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézményben a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 

7/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról készült 
 
 

3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelethez 
 
 

1.  A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
 
A jogszabályi előírások szerint az intézményi térítési díj meghatározásához a szolgáltatási 
önköltség az intézményi térítési díj felső határa! A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92/B § (1) bekezdés a.) pontja 
értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj konkrét összegben történő 
meghatározása. Társadalmi és gazdasági hatása kismértékű. 
 

2. A rendelet környezeti és egészségi hatása 
 
A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs. 
 

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
 
Jelen rendelet  minimális adminisztratív teher jelentkezik.  
 

4.  A jogszabály megalkotásának szükségessége 
 
A rendelet módosításának szükségességét az ellátások önköltségének növekedése 
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi  
feltételek 
 
A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei 
rendelkezésre állnak. 

 

 
Kengyel, 2019. március 27. 
 
 

Nagy Szilárd 
polgármester 

 


