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Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
3/2012. (II.24.) Ktr. sz. rendelete 

 
a 2012. évi költségvetését megalapozó rendeletek módosítására 

 
 
A 2012. évi költségvetést befolyásoló egyes rendeleteket a Képviselő-testület az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1.§.  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 7/2000. 

(VI.08.) Ktr. sz. rendelet 8. § (1) b.) pontja, (2) bekezdés b.) pontja, (5) bekezdés b.) 
pontja és a (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 
8. § (1) b.) A felnőtt étkeztetés intézményi térítési díja  
                       ba) 390.- Ft/adag, (elvitellel) 
                       bb) 450.- Ft/adag (kiszállítással) 

 
Az étkeztetésért fizetendő térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi 
jövedelmének 30%-át. 

 
(2)  Házi segítségnyújtás 

 
b.) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 580.- Ft/óra 
 
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi 
jövedelemének 25%-át. Ha a házi segítségnyújtás keretében étkeztetést is 
biztosítanak, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a 
gondozott rendszeres havi jövedelmének 30%-át.  A személyi térítési díj 
mértéke megegyezik az intézményi térítési díjjal. 

 
(5)  Idősek Otthona 

 
b.) az Idősek Otthonára vonatkozóan megállapított intézményi térítési díjak: 
 
 a) Demens betegek ellátása esetén 3.135.-Ft/nap,   94.050.-Ft/hó 
 b) Átlagos ápolást igénylők esetén 3.340.-Ft/nap, 100.200.-Ft/hó 

       
Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj a jogosult rendszeres 
havi jövedelmének 80%-a, amelynek megállapítása az Sztv. 117. §-a alapján 
történik. 

 
(6) A szociális ellátások keretében nyújtott étkeztetés nyersanyagnormája a 

napi háromszori étkeztetést figyelembe véve 731.-Ft. 
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2.§.  A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított  

7/2003. (IX.01.) Ktr. sz. rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

1. sz. melléklet 
 

Intézményi térítési díjak 
 

1.) Napközi Otthonos Óvodában 
 

    tízórai     83.-Ft 
    ebéd   310.-Ft 
    uzsonna    70.-Ft      
    3-szor étkező  462.-Ft   
 

2.)  Általános Iskolában   
tízórai     91.-Ft 

    ebéd   376.-Ft 
    uzsonna    84.-Ft     
    3-szor étkező  551.-Ft 

 
3.§.  (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012.                    

 április 1-től kell alkalmazni 
 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Vancsura István s.k.      Dr. Menyhárt Anett s.k. 
                   polgármester              jegyző 
 
 

 

 

 

 

 

 


