
K  I  V  O  N  A  T  
 
Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2010. április 28-ai  rendkívüli 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, és a gyermekek 
napközbeni ellátásának keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 

8/2008. (IV.18.) rendelet módosítására 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, és a gyermekek napközbeni ellátásának 
keretében biztosított étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 8/2008. (IV.18.) rendelet  (a 
továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) Az étkeztetésért megállapított személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a 
gondozott rendszeres havi jövedelmének 30 %-át. 
 
(3) Az étkeztetésért és a házi segítségnyújtásért megállapított személyi térítési díj együttes 
összege nem haladhatja meg a gondozott rendszeres havi jövedelmének 25 %-át.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 8. §  (3) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(3)  Gyermekétkeztetés esetén az alábbi normatív kedvezményeket kell biztosítani: 
 

a.) az óvodás, az 1-7 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő és 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi 
térítési díj 100 %-át” 

 
3. § 

 
A Rendelet 1. számú melléklete a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a támogató 
szolgáltatás intézményi térítési díja tekintetében az alábbiak szerint módosul: 
 
„Ellátási formák,  intézmények 
 
I. Szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja (Áfa nélkül)                                          
 
    1.  Szociális étkeztetés  (ebéd):  220.- Ft/adag                                                                        
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    2.  Házi segítségnyújtás :            142,- Ft/óra 
 
          A házi segítségnyújtás igénybevétele esetén nem kell térítési díjat fizetni, ha 

a) az igénylő családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a négyszeresét, vagy  

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül. 
           
     3. Támogató szolgáltatás: 
 
  
A szállítási szolgáltatás intézményi térítési díja:    50 Ft/km 
A személyi segítés 0 Ft, térítésmentes. 
 
 

4. § 
 

E rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba, és 2010. május 2. napján hatályát veszti. 
 

Lukácsi Attila  sk.                                                                                    Kovács Miklósné sk. 
   polgármester                                    jegyző 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                           A kivonat hiteléül: 
 
                                                         
                                                           Kovács Miklósné  
                                                                    jegyző 
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