
4. sz. melléklet a 8/2023. sz. előterjesztéshez 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2023.(I.27.) 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 az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 

1. § 
 

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 helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

2. § 

 

E rendelet 2023. február 01. napján lép hatályba 

 

 

Szada, 2023. január 26. 

 

 

 

Pintér Lajos Dr. Finta Béla 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

Közzétételi záradék: 

 

E rendeletet 2023 január 27. naptól közzétettem.  

 

Szada, 2023. január 27. 

Dr. Finta Béla 

jegyző  

 

 

 



Melléklet a …/2023.(I.27.) önkormányzati rendelethez 

 

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 2023. február 1-től:  

   

a) helyben fogyasztva    bruttó 1.185, - Ft/fő/nap 

b) helyszínre történő szállítással  bruttó 1.185,- 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 

 

593.- Ft 180.- Ft 

   

100.001.- Ft -  

 

 

1.185. - Ft 180.- Ft 

   

 

 

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 2023. február 1-től:   

Házi segítségnyújtás személyi térítési díja:     0 Ft 

 

Nappali ellátás intézményi térítési díja étkezés nélkül 2023. február 1-től: 

Nappali ellátás személyi térítési díja étkezés nélkül:   0 Ft 

 

Bölcsődei ellátás intézményi térítési díja 2023. február 1-től: 

Bölcsődei ellátás személyi térítési díja:    0 Ft 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



I N D O K O L Á S 

 

Általános indoklás 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó szociális 

rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról rendelkezve átvezeti a rendeletmódosítás 

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

önkormányzati rendelet módosítása során elfogadott szociális étkeztetési díjtételeket.  

 

Részletes indoklás 

 

1.§-hoz 

Módosító rendelkezést tartalmaz.  

 

 

2.§-hoz 

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálati lap 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján az rendelet-módosítást 

előkészítő munkatárs előzetes hatásvizsgálatot végzett, amelyben felmérte a szabályozás 

várható következményeit. 

 

Társadalmi, gazdasági, hatások: nem releváns 

Költségvetési hatása: a térítési díjak alakulása befolyásolja az intézményi és az önkormányzati 

költségvetés számait. A bevétel elmaradása hatással van a költségvetés egyensúlyára. A térítési 

díj fizetésre kötelezettek magasabb összegű térítési díjat fizetnek a rendelet-tervezet elfogadása 

esetén.  

Környezeti és egészségügyi következmények: nincsenek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincsenek 

Egyéb hatása: nincs 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: rendelkezésre áll 

- szervezeti: rendelkezésre áll 

- tárgyi: rendelkezésre áll 

- pénzügyi: rendelkezésre áll  

A jogszabályok megalkotása szükséges: nyersanyagnormák növekedése, infláció 

 

 

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 

(XII.14.) IRM rendelet előírásait.  

 


