
TURA Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 26/2004. /XII.15./ rendelete 
 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért                          
 fizetendő térítési díjakról 
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében továbbá, 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-  
vény 29.§ (1)  bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

1. §. 
 

(1) a) A Képviselő-testület a településen lévő, az önkormányzat tulajdonát 
képező, általa fenntartott és üzemeltetett  "Őszirózsa" Idősek Otthona 
intézményi térítési díját havi: 42.000.- Ft-ban állapítja meg. 

b) Az intézményi térítési díj napra vetített összege: 1.400.- Ft.
c)   A gondozottak napi élelmezési normája: 500.- Ft. 
d)  Az "Őszirózsa" Idősek Otthonából hétvégén biztosított étkeztetés  
 intézményi térítési díja: 403.- Ft ebédadagonként. 

 
2. §.  

 
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja az ellátásra tervezett költség 
alapján megállapított óradíj, nevezetesen: 330.- Ft. 

3. §. 
 
(1) Egyéb főzőhelyről nyújtott,- az önkormányzat által vállalkozótól 
megvásárolt - étkeztetés intézményi térítési díja: 403.- Ft ebédadagonként. 
 
(2) Az (1) bekezdés és az 1. § (1) bekezdés d) pontja szerinti étkeztetést 
igénybevevő által fizetendő napi személyi térítési díj az alábbiak szerint alakul: 
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az igénybevevő havi 
rendszeres jövedelme 

intézményi térítési 
díj %-a 

fizetendő napi személyi 
térítési díj ebédadagonként

24.700-ig 
24.701 – 30.700 Ft-ig 
30.701 – 36.700 Ft-ig 
36.701 – 40.700 Ft-ig 
40.701 – 44.700 Ft-ig 
44.701 – 48.700 Ft-ig 
48.701 – 

 

-
30 % 
50 % 
70 % 
80 % 
90 % 

100 % 

 
nem fizet 

121 Ft 
202 Ft 

282 Ft 
322 Ft 
363 Ft 
403 Ft 

(3) Az ebéd kiszállításának költségét az önkormányzat a szolgáltatóval kötött 
szerződésben foglaltaknak megfelelően a szociális előirányzat terhére átvállalja 

 
4. §.  

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

intézményi térítési díj nyersanyagnorma 
nap/fő nap/fő

a) Óvodák: 
 

214 Ft 
 

246 Ft 
ebből: tízórai 43 Ft 49 Ft 

ebéd 139 Ft 160 Ft 
uzsonna 

 
32 Ft 37 Ft 

b) Általános Iskola: 312 Ft 359 Ft 
ebből: tízórai 61 Ft 70 Ft 

ebéd 204 Ft 235 Ft 
uzsonna 

 
47 Ft 54 Ft 

5. §. 
 
E rendeletben meghatározott intézményi térítési díjakat 2005. január 1. napjától 
lehet első ízben alkalmazni. 
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6. § 
 
(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 18/2004. (IX. 8.)  rendelete, valamint a 
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 20/2004. (X. 27.) rendelet 
rendelkezései az irányadók. 
 
2) E rendelet 2005. január 1-én  lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének,- az idősek otthona, az 
étkeztetés, a házi segítségnyújtás intézményi térítési díjáról, valamint a 
gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés 
nyersanyagköltségéről szóló - 31/2003. (XII.15)  rendelete. 
 
Tura, 2004. december 15. 
 

Tóth István                               Dolányi Róbertné 
 polgármester                                       jegyző
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