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Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2022.(VI.24.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló  

2/2020. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, a 

32. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) 

bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Szt. 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület hatáskörébe 

tartozó szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2020. (III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 

 

1. § 

 

A szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2020. (III.1.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 1. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.  

 

2. § 

 

Ez a rendelet a 2022. július 1. napján lép hatályba. 

 

Szada, 2022. június 23. 

 

 

   Pintér Lajos    Dr. Finta Béla 

   polgármester    jegyző 

 

 

Záradék: 

E rendelet kihirdetése 2022. június 24. napján megtörtént. 

                                                 Dr. Finta Béla 
         jegyző 
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Melléklet a 9/2022.(VI.24.) önkormányzati rendelethez 

 

 

1. sz. melléklet – a 2/2020.(III.1.) önkormányzati rendelethez1 

 

Az étkeztetésért fizetendő térítési díjat a napi személyi térítési díj és az igénybe vett étkezések 

számának figyelembevételével kell megállapítani. A napi személyi térítési díj mértékét az 

alábbi táblázatban foglalt jövedelmi határok figyelembevételével kell meghatározni. 

 

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja   

   

a) helyben fogyasztva    bruttó 950,- Ft/fő/nap 

b) helyszínre történő szállítással  bruttó 950,- Ft/fő/nap + 180,-Ft/fő/nap 

 

A kérelmező 

havi jövedelme 

Fizetendő térítési 

díj 
Szállítás díja 

0.- Ft – 42.750.- Ft 

 

 

0.- Ft 0.- Ft 

   

42.751.- Ft – 100.000.- Ft 

 

475.- Ft 180.- Ft 

   

100.001.- Ft -  

 

 

950.- Ft 180.- Ft 

   

 

 

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:   

Házi segítségnyújtás személyi térítési díja:     0 Ft 

 

Nappali ellátás intézményi térítési díja étkezés nélkül:  

Nappali ellátás személyi térítési díja étkezés nélkül:   0 Ft 

 

Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja: 

Bölcsődei ellátás személyi térítési díja:    0 Ft 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
1 Megállapította a 9/2022.(VI.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. július 1. napjától. 
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INDOKOLÁS 

 

Általános indoklás 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete évente felülvizsgálja a helyi önkormányzati 

rendeleteket, jogharmonizációs céllal ellenőrizve azok formai és tartalmi megfelelőségét 

egyaránt. 

A 2022. évi felülvizsgálat alapján egyes helyi rendeletek további, részletes felülvizsgálatára 

jogalkotási program készült – míg a csupán formai jellegű, de éppen emiatt könnyen és gyorsan 

orvosolható jogtechnikai hibák korrigálása azonnali rendelet-alkotással megoldható. 

A szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2020. (III.1.) önkormányzati 

rendelet 1. sz. melléklete szerinti díjtáblázat térítési díjtételei nincsenek szinkronban sem az 

étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről szóló 24/2020. (X. 30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 34/2021.(XII.10) önkormányzati rendelet értelmében 2024. július 

1-től hatályosan érvényesíteni kívánt 40%-os térítési díj-emelés mértékével, sem pedig az 

öregségi nyugdíj mértékének – mint a jövedelemhatárok szerinti jogosultságok számítási 

alapjának – változásaival, ezért a díjtételeket korrigálni szükséges. 

 

Részletes indoklás 

 

A Rendelet 1. §-ához: A díjtételeket tartalmazó melléklet aktualizálásáról szóló rendelkezést 

tartalmaz. 

A Rendelet 2. §-ához: A hatályba léptetésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §.-ának (1) bekezdése 

szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

A Jat. 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett 

jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatását, környezeti és egészségi következményeit, adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, 

valamint a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételeket. 

 

I. Társadalmi hatások: A tervezet elfogadásával biztosítható továbbra is a szociális 

étkeztetés kedvezményes térítési díja. 

 

II. Gazdasági hatások: a módosító rendeletnek nincsenek gazdasági hatásai. 

 

III. Költségvetési hatások: a 2022. júniusi adatokkal kalkulált önkormányzati kiegészítő 

támogatás szükséges mértéke a tárgyév hátralévő részében csupán 103.500,-Ft, amely 

pótelőirányzat szükségessége nélkül, az éves eredeti előirányzat 1.402.750,-Ft-nyi 

szabad maradványa terhére biztosítható. 
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IV. Környezeti hatások: nincsenek 

 

V. Egészségi hatások: nincsenek 

 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincsenek 

 

VII. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: a szociális étkeztetés az eddigi térítési díjak fejében nem lenne 

biztosítható. 

 

VIII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételei: A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi 

feltételei rendelkezésre állnak. 


