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Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 43/B. § (1) bekezdésben és a 62. § (2) bekezdésben 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket 
rendeli el: 

1.1.1.1. §§§§    
 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló 6/2010. (III.29.) rendelet (továbbiakban: rendelet) 9. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:    
 
„9. § Ápolási díjra jogosult az az ápolást végző hozzátartozó, aki 18. életévét betöltött 
tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, s emiatt kénytelen munkaviszonyát 
feladni, valamint a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetén 250%-át.” 
 

2. §2. §2. §2. §    
    

A rendelet 14. §-a a következő (2),(3) bekezdéssel egészül ki:    
 
„(2) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
 
(3) Étkeztetést nyújt: 
 a) minden 65 év feletti személynek, továbbá akiknek 
 b) egészségi állapotuk, 
 c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
 d) szenvedélybetegségük, vagy 
 e) hajléktalanságuk 
miatt a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek eleget tesznek.” 
 

3.3.3.3. §§§§    
 
A Rendelet 1. sz. mellékletének I. Alapszolgáltatás A Rendelet 1. sz. mellékletének I. Alapszolgáltatás A Rendelet 1. sz. mellékletének I. Alapszolgáltatás A Rendelet 1. sz. mellékletének I. Alapszolgáltatás (Kisbéri Városigazgatóság)(Kisbéri Városigazgatóság)(Kisbéri Városigazgatóság)(Kisbéri Városigazgatóság) 1. pontja az  1. pontja az  1. pontja az  1. pontja az 
alábbiakra módosul:alábbiakra módosul:alábbiakra módosul:alábbiakra módosul:    
 
1.)  Szociális ellátások, étkeztetés, intézményi térítési díja 

a) Ebéd, házhoz szállítással: 400,- Ft/fő/nap 
b) Ebéd házhoz szállítás nélkül: 350,- Ft/fő/nap 



c) Reggeli házhoz szállítás nélkül: 170,- Ft/fő/nap 
d) Házi segítségnyújtás, szociálisan rászorulók esetén: 180.- Ft/óra 
e) Házi segítségnyújtás nem rászorulók esetén: 850,- Ft/óra 
f) Nappali ellátás nem étkező klubtagok számára 240.- Ft/igénybevételi nap (az 

idősek nappali ellátásban – igény szerint - szociális étkeztetés biztosítható). 
 

4.4.4.4. §.§.§.§.    

A Rendelet 2. sz. melléklete a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetA Rendelet 2. sz. melléklete a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetA Rendelet 2. sz. melléklete a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetA Rendelet 2. sz. melléklete a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő (bruttó) endő (bruttó) endő (bruttó) endő (bruttó) 
térítési díjak az egyes intézményekben, az alábbiakra módosul:térítési díjak az egyes intézményekben, az alábbiakra módosul:térítési díjak az egyes intézményekben, az alábbiakra módosul:térítési díjak az egyes intézményekben, az alábbiakra módosul:    

KVT KIKI Petőfi Sándor Általános Iskola konyha Kisbér: 

• Óvodások:  345,- Ft/fő/nap 

ebből: 

 tízórai:  75,- Ft/fő/nap 
 ebéd:  195,- Ft/fő/nap   
 uzsonna:  75,- Ft/fő/nap  

• Napközis tanulók: 415.- Ft/fő/nap 
• Menzás tanulók: 285,- Ft/fő/nap 
• Gimnázium, szakközép tanulók menza: 365,- Ft/fő/nap 
• Felnőtt étkezés: 545,- Ft/fő/nap  

 
5555. §. §. §. §    

    
(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatálya. 
(2) Hatályát veszti a rendelet 13. §-a.    
 
Kisbér, 2010. december 09. 
 
 
 
              Dr. Udvardi Erzsébet sk.                                       Dr. Dörnyei Vendel sk. 
                       polgármester                                                              jegyző  
 
Kihirdetés napja: 2010. december 9. 
 
 
            Dr. Dörnyei Vendel sk. 
              jegyző 
 


