
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2008. (IX.25.) rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§. (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§. (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1.§. 
 

(1) Egyéb főzőhelyről nyújtott – az önkormányzat által vállalkozótól megvásárolt – étkeztetés 
intézményi térítési díja bruttó 442.-Ft. ebédadagonként. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti étkeztetést igénybevevő által fizetendő napi személyi térítési díj 
az alábbi: 
 

Az igénybevevő havi 
rendszeres jövedelme 

 

Intézményi térítési díj %-a Fizetendő napi személyi 
bruttó térítési díj 
ebédadagonként 

28.500 Ft-ig 
28.501-34.200 Ft-ig 
34.201-39.900 Ft-ig 
39.901-45.600 Ft-ig 
45.601-51.300 Ft-ig 
51.301-57.000 Ft-ig  
57.001Ft felett 

- 
30% 
50% 
70% 
80% 
90% 
100% 

nem fizet 
133 Ft 
221 Ft 
309 Ft 
354 Ft 
398 Ft 
442 Ft 

A fenti térítési díjak a 20% Áfa-t tartalmazzák. 
 
(3) Az ebéd kiszállításának költségét az önkormányzat a szolgáltatóval kötött szerződésben 
foglaltaknak megfelelően a szociális előirányzat terhére átvállalja. 

 
2.§. 

 
A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés nyersanyag költségének egy 
ellátottra jutó napi összege, valamint az intézményi térítési díj : 
 

nyersanyagnorma 
nap/fő 

intézményi  bruttó térítési díj 
nap/fő 

a.) Óvodák :                                     282 Ft. 
     ebből: tízórai                                 56 Ft. 
                ebéd                                 184 Ft. 
                uzsonna                              42 Ft.  

282 Ft. 
56 Ft. 
184 Ft. 
42 Ft. 

 
b.) Általános Iskola:                        359 Ft. 
ebből:  tízórai                                    70 Ft. 
            ebéd                                    235 Ft. 
            uzsonna                                54 Ft.  

359 Ft. 
70 Ft. 
235 Ft. 
54 Ft. 

A fenti térítési díjak a 20% Áfa-t tartalmazzák. 
 



3.§. 
(1) A gyermekek napközben ellátása keretében biztosított étkeztetés nyersanyag költségének 
egy ellátottra jutó napi összege, valamint a Többsincs Óvoda és Bölcsőde  bölcsődei   
intézményi térítési díja:  
  
 

Nyersanyagnorma 
nap/fő 

Intézményi bruttó térítési díj 
nap/fő 

Gyermek                  228 Ft. 
 
Ebből:  
Reggeli            34 Ft. 
  Tízórai           12 Ft. 
       Ebéd        148 Ft. 
       Uzsonna    34 Ft. 

                          274 Ft. 
 
 
                             41 Ft. 
                             14 Ft. 
                           178 Ft. 
                             41 Ft.  

 
 

4.§. 
E rendeletben meghatározott bölcsődei intézményi térítési díjat 2008. szeptember 1. napjától 
lehet első ízben alkalmazni. 
 
 

5.§. 
 
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapítására egyebekben, - 
e rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
29/1993. (II.17.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 
felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VII.29.) Korm. rendelet, és Tura Város 
Önkormányzatának a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2007. (II.1.) 
rendelete, valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 20/2004. (X.27.) rendelet 
rendelkezési az irányadók. 
 
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Tura Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (I.31.) számú rendelete. 
 
 
  Szendrei Ferenc                                            Dolányi Róbertné 
                          polgármester                                                    jegyző 
 
 


