
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
17/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete 

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló  
6/2010. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2010. (III.29.) önkormányzati 
rendelet ( a továbbiakban: rendelet)  a következő 1/A. §-sal egészül ki: 
 
„1/A. § A rendelet 15. §-a és 17. §-a szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásra, annak 
igénybevételére, valamint a fizetendő térítési díjra vonatkozó szabály hatálya Kisbér, Aka, 
Ácsteszér, Ászár, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Csatka, Császár, Ete, 
Kerékteleki, Réde, Súr, Tárkány és Vérteskethely Községek közigazgatási területére tejed ki.” 
 
2. § A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„15. § (1) A házi segítségnyújtást a rászorult írásbeli kérelme alapján a Kisbéri Kistérségi 
Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézmény tevékenységi körében biztosítja 
az önkormányzat. A házi segítségnyújtás igénybevétele, illetve megszüntetése iránti kérelmet 
a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ vezetőjéhez kell 
benyújtani.” 
 
3. § A rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„16. § (1) A képviselő-testület a nappali ellátást a Kisbéri Kistérségi Szociális és 
Gyermekjóléti Alapellátási Központ révén biztosítja.  
 
(2) A nappali ellátás igénybevételére irányuló kérelmet Kisbéri Kistérségi Szociális és 
Gyermekjóléti Alapellátási Központ vezetőjénél lehet benyújtani. 
 
(3) A térítési díjat az 1. melléklet 1) pontja tartalmazza.” 
 
 
4. § Ez a rendelet a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 19. sz. 
módosításának elfogadását követő napon lép hatályba. 
 
Kisbér, 2011. május 13. 
 
 
 
  Dr. Udvardi Erzsébet    Dr. Dörnyei Vendel 
                  polgármester     jegyző 
 
 
Kihirdetés napja:  
Kisbér, 2011. május 14.    
               
 

Dr. Dörnyei Vendel 
jegyző 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. melléklet a 6/2010. (III.29.) önkormányzati rendelethez 
 
 
1) Szociális ellátások 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: 155.- Ft/óra, 
e) Házi segítségnyújtás nem rászorulók esetén: 945,- Ft/óra, 
f) Nappali ellátás 90.- Ft/igénybevételi nap. 

 
2) Több alapellátás igénybevételkor az intézményi térítési díjak egymáshoz viszonyított 

aránya alapján kell az egyes ellátások térítési díjainak arányát meghatározni. 
 
 


