
 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 
 

20/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelete 
 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló  
13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 
(III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 
koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényben foglaltakra, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaposvár Megyei Jogú Város 
Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: R.) 1. mellékletének 2.2.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 

 
2. Gyermekjóléti intézmények 

  

 Számított 
intézményi térítési 

díj 
Ft/nap 

Csökkentett 
intézményi 
térítési díj 

Ft/nap 
2.2.2. gondozás díja 956 50 

„ 
 

2. § 
 

A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Kaposvár, 2020. május 15. 
 
 
 

Szita Károly      dr. Csillag Gábor 
polgármester             jegyző 



 

 

1. melléklet 
a 20/2020. (V. 15.) önkormányzati rendelethez 

 
„3. melléklet 

a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez  
 

Szociális ellátások térítési díja 
(az Áfa-t nem tartalmazza) 

 

Ellátás 
Számított 

intézményi térítési díj 

1. szociális étkeztetés  
 

a.) ebéd 
Ft/adag 

805 
   
b.) házhoz szállítás költsége 

Ft/alkalom 
60 

  

2. /a házi segítségnyújtás szociális segítés Ft/óra 
 2.762 

2./b. házi segítségnyújtás személyi gondozás Ft/óra 

 3.788 

3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft/nap 

a.) szociálisan rászorulók részére 192 
b.) szociálisan nem rászorulók részére 192 

  
4. idősek nappali ellátása Ft/nap/fő 

a.) napközbeni tartózkodás 1.479 
b.) étkeztetés  805 

  
5. fogyatékosok nappali ellátása Ft/nap/fő 

a.) napközbeni tartózkodás 5.739 
b.) háromszori étkezés 1.453 

  
6. idősek otthona Ft/nap 

a.) átlagos ápolást igénylők   7.834 
     b.) demens ellátottak 14.466 

„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere  
20/2020. (V. 15.) 

önkormányzati rendeletének indokolása 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló  

13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
 

Általános indokolás 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a közétkeztetésben alkalmazott élelmezési 
nyersanyagnormákat, az ellátottak által fizetendő térítési díjakat, valamint az önkormányzat 
által biztosított kedvezményeket helyi rendeletben szabályozza, a rendeletet a Közgyűlés 
munkaterve szerint évente felülvizsgálja. 
 
Magyarország Kormánya veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 
1. §-ában veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének 
feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, 
ha a szolgáltatás a települést érinti.  
 

 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

A bölcsődei ellátás tényleges és csökkentett intézményi térítési díját tartalmazza. 
 

2. §-hoz 
 

A szociális ellátások 2020. május 16-tól hatályos intézményi térítési díjait tartalmazza.  
 

3. §-hoz 
 

A rendelet hatályba lépését állapítja meg. 
 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet címe: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

 

az ellátott és a feladatot ellátó 
részéről elfogadható, fenntartó 
részéről finanszírozható 
rendszer 

nem jelentős  

 

nem jelentős 

 

nem jelentős 

 

nem jelentős 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: törvényi kötelezettség, hogy a fenntartó minden évben megállapítja a szociális ellátások és a gyermekjóléti ellátások  
térítési díját. 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztásos törvénysértés. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

rendelkezésre áll 

 

rendelkezésre áll rendelkezésre áll rendelkezésre áll 

 


