
Tárgy:  A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 10/2012. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

Sorszám: IV/2 

Előkészítette: dr. Bimbó Mária osztályvezető 
Igazgatási Osztály 
Kádasné Öreg Julianna  
igazgató, BVSZSZK 

Döntéshozatal módja: 
Minősített többség az Ötv. 15. § 
(1) bekezdése alapján 

Előkészítésben 
részt vesz:  

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi  
és Szociális Bizottság  

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testületének 

2012. augusztus 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testületet! 

Kádasné Öreg Julianna a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ igazgatója, az 
előterjesztéshez mellékelt kérelemmel kereste meg Békés Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületét. Kérelme a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
10/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítását célozza.  A kérelem tárgya a szociális 
étkeztetésben részesülő ellátottak részéről megfogalmazódott igény, miszerint egészségi 
állapotuk vagy koruk miatt az étel házhozszállítása lenne szükséges. Az étel lakóhelyre 
juttatását a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ - térítés ellenében - meg tudja 
valósítani, de szükséges a helyi rendelet 8. mellékletének 1. pontjában szabályozni ennek 
térítési díját.  

Az önkormányzati rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. E § (2) 
bekezdésében meghatározott hatásvizsgálati szempontok szerint vizsgálni kell a tervezett 
jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen társadalmi, gazdasági, 
költségvetési hatásait, 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.  

A tervezett jogszabálynak a korábbi szabályozásban foglaltakhoz képest társadalmi 
hatása nincs, gazdasági hatása nem mutatható ki. A rendelet megalkotása sem környezeti sem 
egészségügyi hatást nem von maga után. A tervezett módosításnak adminisztratív terheket 
növelő hatásai nem jelentősek. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételek az eddigiek szerint adottak 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt rendeletmódosítást 
szíveskedjen elfogadni.  

Békés, 2012. augusztus 21. 
 
Jogi ellenjegyző        Izsó Gábor  

          polgármester 
Pénzügyi ellenjegyző 
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Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésének b) 
pontjában, a 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 37. § (1) bekezdésének d) pontjában, a 
37/A. § (3) és (4) bekezdéseiben, a 43/B. § (1) és (3) bekezdéseiben, a 45. § (1) bekezdésében, 
a 46. §-ában, az 50. § (3) bekezdésében, a 92. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 132. § (4) 
bekezdés b), c) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
 
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe e 
rendelet 1. melléklete lép.  
 
2. § E rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.  
 
3.§ Hatályát veszti e rendelet 2012. szeptember 2. napján. 
 
B é k é s, 2012. augusztus 30. 
 
 
   Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné 
 polgármester       jegyző 
  
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2012. augusztus ….. napján 
 
 
 
Tárnok Lászlóné 
 jegyző 
 

 



 
 

 
1. melléklet a …/…. (… …) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai  

a 2012. évtől 
 
 

1) Szociális étkeztetés szolgáltatási díja 
a) reggeli      55 Ft + ÁFA 
b) ebéd      272 Ft + ÁFA 

Szociális étkeztetés kiszállítási díja   65 Ft/fő/nap 
 
 

2) Házi segítségnyújtás óradíja     200 Ft 
 
 

3) Támogató Szolgálat térítési díja 
a) rászorulók esetében:  

aa) személyi segítés   150 Ft/óra 
ab) szállítószolgálat  100 Ft/km 

b) nem rászorulók esetében:  
ba) személyi segítés  220 Ft/óra 
bb) szállítószolgálat  110 Ft/km 

 
 

4) Időskorúak nappali ellátása    0,- Ft 
 
 

5) Fogyatékos személyek nappali ellátása    405 Ft (reggeli, ebéd) 
 
 

6) Demens személyek nappali ellátása    415 Ft (étkezéssel) 
 
 

7) Hajléktalanok Átmeneti Szállásának térítési díja 
 a) az első hónapban      ingyenes 
 b) a második hónaptól     3000 Ft/hó vagy 100 Ft /nap 
 c) egy év után      6000 Ft/hó vagy 200 Ft/nap 
 
 
 
 
 




