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Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2022. (……….) önkormányzati rendelete 

 a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról 

szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti, az Ukrajna 
területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.) Korm. rendelet 4. §-a alapján és Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Dorogi 
Többcélú Kistérségi Társulásban résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulásával a következőket 
rendeli el: 

 
 

1. § 
 

A Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 10/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) felhatalmazást 
tartalmazó rendelkezése helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
„Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja szerinti, az Ukrajna 
területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V.24.) Korm. rendelet 4. §-a alapján és Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Dorogi 
Többcélú Kistérségi Társulásban résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulásával a következőket 
rendeli el:” 
 
 

2. § 
 
 
A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
 

3. § 
 

 
Ez a rendelet 2022. november 1-én lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Dr. Tittmann János Kecskésné Patos Szilvia 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. melléklet a …./2022. (…….) önkormányzati rendelethez 
   Az ellátások után fizetendő díjakról 

 
 
 

Házi segítségnyújtás térítési díja (Ft/óra) 810 Ft/óra 

Étkeztetés intézményi térítési díja Ft/nap 

1. elvitellel 535 Ft/nap 
2. házhoz szállítással 565 Ft/nap 
3. helyben fogyasztással 565 Ft/nap 

Nappali ellátás intézményi térítési díja Ft/nap 

1. étkezés nélkül 50 Ft/nap 

Nappali ellátás keretében demens személyek ellátása Ft/nap 

1. étkezéssel 615 Ft/nap 
2. étkezés nélkül 50Ft/nap” 

                                  
 
 


