
Hatályon kívül helyzte a 35/2005 (IX. 6.) sz. rendelet 2005. szeptember 15-étől  

13/2001. (III.27.) számú önkormányzati rendelet  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjáról 

szóló 30/2000.(X.03.) számú rendelettel módosított 9/2000.(IV.1.) számú  
rendelet módosításáról 

A módosított 9/2000.(IV.1.) sz. Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Alaprendelet) az alábbiak szerint 
módosul: 
1. § 
Az Alaprendelet 17. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
“Étkezés igénybevétele esetén az intézményi térítési díj összegéből jövedelme alapján az ellátottat  a  rendelet 
13. számú melléklete szerinti táblázat alapján kedvezmény illeti meg.” 
2. § 
Az Alaprendelet 17. §. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
“Étkezés igénybevétele esetén, akinek a jövedelme a havi 25 000.-forint összeget nem éri el, ingyenes ellátásban 
részesül ha jelentős készpénz, ingó vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, illetve ezek hiányában térítési díj 
fizetésére köteles és képes hozzátartozója nincs.” 
3. § 
Az Alaprendelet 17. §. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
“Étkezés igénybevétele esetén a személyi térítési díj megegyezik az intézményi térítési díjjal, ha a kötelezett havi 
jövedelme –családban élőnél- az egy főre eső havi jövedelem a 44 000.- Ft/hó összeget eléri.” 
4. § 
Az  Alaprendeletet  17. § (8) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
“Egyedülálló ellátást igénylő nyugdíjas esetében a rendelet 1. számú mellékletét képező táblázattól 
méltányosságból (ezt az intézményvezető gyakorolhatja) el lehet térni abban az esetben, ha a fizetési kategória 
alsó határát a besorolás alapját képező nyugdíj csak 100 forinttal haladja meg. Ebben az esetben lehetőség nyílik 
arra, hogy  az igénylő az alacsonyabb fizetési kategória térítési díjainak megfelelő összeget fizessen.”  
(Az Alaprendelet 17. § (8)-(9) bekezdésének számozása (9)-(10)-re változik. 

Záró rendelkezések 
5. § 
1.)  Az Alaprendelet 13./a és 13. Számú melléklete helyébe  13. számú mellékletként   jelen rendelet 1. 
számú melléklete lép .  
2.)  Az új intézményi térítési díjakat 2001. április 1. napjától kell alkalmazni. 
3.)  Az Alaprendelet egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
4.)  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.   
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Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A rendelet módosítását szükségessé tette az éves nyugdíjemelés, mely a 2001. évre meghaladja a tíz százalékot. 
A módosításban továbbra is jelen van az az alapelv, hogy a legszegényebbeket szükséges a legnagyobb 
mértékben támogatni. A térítési díjat étkezés esetén csak a 25.000.- forintot meghaladó nyugdíjjal rendelkező 
igénylőtől kérnénk e rendelet módosítás alapján. Ez a térítési díj kevesebb lenne a rendelet mellékletét képező 
táblázat alapján, mint tavaly a hasonlóan alacsony jövedelmi kategóriába sorolt igénylőknél, tehát a támogatás 
mértékének növekedése így is jelentkezik a rendelet módosításban. Teljes gondozás esetén az egyes jövedelem 
kategóriákat figyelembe véve hasonlóan a kisebb jövedelműeknek kedvezne a térítési díj levonása után a 
nyugdíjból visszamaradó rész. 
Egyedülálló, ellátást igénylő ember esetében  a méltányosság alkalmazása tovább növelné a támogatotti kört és a 
fizetési kategóriák közötti átmeneteknél nem okozna felesleges feszültséget abban az esetben, ha valamely 
igénylőnek csupán pár forinttal haladná meg a nyugdíja  a besorolás alapját képező fizetési kategória alsó 
határát.  

Részletes indokolás 
1. §-hoz  Jelen rendelet módosításával az Alaprendelet 13/a számú mellékletének hatályon kívül 
helyezése vált szükségessé, mert az étkezések igénybevételére járó kedvezményeket a módosított rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza. 
2. §-hoz  A jövedelmi kategóriák változása és az ezekhez kapcsolódó módosított térítési díjak 
szükségessé teszik, hogy az Alaprendelet  szövegében is módosításra kerüljön az ingyenesség felső határa.  
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3. §-hoz  Szintén a jövedelmi kategóriák változása teszi szükségessé, hogy a jövedelemhez kapcsolódó 
teljes személyi térítési díj, amely a rendszeres jövedelem maximum 30%-a lehet, összegszerűen és pontosan 
megállapításra kerüljön a módosított rendeletben. 
4. §-hoz  A méltányosság gyakorlásának bevezetése indokolt jelen rendelet módosítása során, hiszen 
egyedülálló, gondozásra szoruló  idős  embernél  ha csupán 100 forinttal haladja meg a jövedelme a fizetési 
kategória alsó határát, akkor e rendelet által szabályozott körben lehetőség lenne arra, hogy az alacsonyabb 
fizetési kategória szerinti térítési díjat fizesse az erre rászoruló. A rendeletben a méltányosság   - mint új elem -  
oldaná a táblázatban összegszerűen szereplő jövedelmekhez kötődő  térítési díjak közötti átmenetből származó 
feszültségeket. 
5. §-hoz  (1)-(4) bekezdéshez: A rendelet  jelen szakaszának (1) bekezdése kimondja, hogy ezen 
Rendelet 1. számú melléklete az Alaprendelet 13./a és 13. számú mellékletének helyébe lép.  
A nyugdíjemeléssel kapcsolatban lévő jogszabályi  rendelkezések –elsősorban az Sztv.-ben és az 
Alaprendeletben szabályozott térítési díjak, melyek a  jövedelemhez százalékos arányban  kapcsolódnak-  
indokolttá teszik a változások mielőbbi rendeleti szabályozását, az Alaprendelet további rendelkezéseinek 
változatlanul hagyása mellett.  
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