
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
10/2012. (III.20.) önkormányzati rendelete  

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló  
20/2011.  (IX.08.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdés, 20. § (2) bekezdés a) pontja, 25. § (3) bekezdés, 32. § (1) és (3) 
bekezdés, 37/D. § (5) bekezdés, 38. § (9) bekezdés, 43/B. § (1) bekezdés, 45. § (1)-(3) bekezdés, 46. § (1) 
bekezdés, 50. § (2) bekezdés, 58/B. § (2) bekezdés, 62. § (2) bekezdés, 92. § (1)-(2) bekezdés, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (3) bekezdés, 29. § 
(1)-(2) bekezdés, 131. § -ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 
1.§ Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
20/2011. (IX.08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete I./ 2. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„2.(Őszi Napfény Idősek Otthona) 
 
Családok átmeneti otthona 
Intézményi térítési díj:                                                       55.800 Ft/fő/hó  
Napi intézményi térítési díj:                                                 1.860 Ft/fő 
 
A családok átmeneti otthonában fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg egy gyermek 
esetén a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelmének 25%-át, kettő vagy több gyermek esetén a 
fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelmének 30%-át.” 
 
2. § A Rendelet 1. melléklete II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ II. Szakosított ellátások:  
  
Ápoló és gondozó otthon (Őszi Napfény Idősek Otthona): 
  Általános ellátás intézményi térítési díja:                     78.600 Ft/fő/hó 
                        Általános ellátás napi intézményi térítési díja:                 2.620 Ft/fő 
                        Demens ellátás intézményi térítési díja:                        72.300 Ft/fő/hó 
                        Demens ellátás napi térítési díja:                                    2.410 Ft/fő 
                        Emeltszintű ellátás intézményi térítési díja:                   105.300 Ft/fő/hó 
                        Emeltszintű ellátás napi intézményi térítési díja:            3.510 Ft/fő 
 
Az Őszi Napfény Idősek otthonában az emelt szintű elhelyezés és szolgáltatások a személyi térítési díj 
fizetése mellett az intézményi elhelyezéskor egyszeri hozzájárulás összegének megfizetésével vehetők 
igénybe.” 
 
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
Kisbér, 2012. március 20. 
 
 
 
  Dr. Udvardi Erzsébet     Dr. Dörnyei Vendel  
       polgármester              jegyző 
 
Kihirdetés napja:  
Kisbér, 2012. március 20. 
 
 
 

Dr. Dörnyei Vendel 
Jegyző 

 
 
 


