
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2013.(III.29.) önkormányzati rendelete  
a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló – többször módosított – 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt) 92. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
29/1993.(II.17.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet)  foglaltakra figyelemmel a 
szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) számú többször 
módosított önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A Rendelet melléklete 1.) pontja helyébe az alábbi 1.) pont lép: 
 
„1.) Az étkezés napi intézményi térítési díja a szállítás költségét nem tartalmazza. A szállítás költsége 
egységesen bruttó 140.- forint összegben kerül meghatározásra. Az egy háztartásban élő 
személyeknek történő kiszállításkor csak egy szállítási díj kerül felszámításra. 
 
Az étkezés napi intézményi térítési díja: 

a.) a 45.000,- Ft /fő /hó összeget meg nem haladó jövedelemmel rendelkező ellátottak térítési 
díja: 260,-Ft/nap 

b.) a 45.001 – 60.000,- Ft /fő/hó közötti jövedelemmel rendelkező ellátottak intézményi térítési 
díja: 350,- Ft/nap 

c.) a 60.001 – 75.000,- Ft /fő / hó közötti jövedelemmel rendelkező ellátottak intézményi térítési 
díja: 385,- Ft/nap 

d.) a 75.001 – 90.000,- Ft / fő / hó közötti jövedelemmel rendelkező ellátottak intézményi térítési 
díja: 415,- Ft/nap 

e.) a 90.000,.- Ft / fő / hó összeghatárt meghaladó jövedelemmel rendelkező ellátottak intézményi 
térítési díja: 575,- Ft/nap. 

f.) A diétás étkezés térítési díja a Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet által 
meghatározott díj. 

 
Az e pontban megjelölt intézményi térítési díj bruttó összeg. 
Az ellátott esetén az egyedül élő, illetve az egy háztartásban élő személyek meghatározására az Sztv. 
és a Kormányrendelet irányadó rendelkezései alkalmazandók.” 
 
 

(2 ) A Rendelet melléklete 2.) pontja helyébe az alábbi 2.) pont lép: 
 
„2.) A házi segítségnyújtás térítési díja 260.- Ft/óra 
 Az 1 óra/nap ellátási időt meghaladó minden további óra 770.- Ft/óra 
 
A házi segítségnyújtás önköltség alapján számított intézményi térítési díj: 945 Ft/óra.„ 
 
(3 ) A Rendelet melléklete 7.) pontja helyébe az alábbi 7.) pont lép: 
 
„7.) A támogató szolgáltatás térítési díja 

1.1.  - Szociálisan rászorulók esetében: 
 

Jövedelem kategória (Ft) 

Személyi 
segítés 
térítési 

díja Ft/óra 

Szállítási díj  
Ft/km 

0 – 28.500 100 Ft 40 Ft 

28.501 – 85.500 
300 Ft 50 Ft 



85.501 –  
335 Ft 55 Ft 

 
1.2. Szociálisan nem rászorulók esetében 
 

Jövedelem kategória (Ft) 

Személyi 
segítés 
térítési 

díja  
Ft/óra 

Szállítási díj  
Ft/km 

0 – 28.500 500 Ft 55 Ft 

28.501 – 85.500 

1 500 Ft 

80 Ft 

85.501 – 114.000 
110 Ft 

114.001 -  
150 Ft 

 
1.3. Gyógyászati segédeszköz bérleti díjak 

 

Segédeszköz megnevezése 
Bérleti díj 

Ft/nap 
Kerekesszék 

35 Ft 

Gurulós járókeret 
25 Ft 

Mankó 
10 Ft 

 

A támogató szolgáltatás önköltség alapján számított intézményi térítési díja személyi segítés esetén: 
404 Ft/óra, szállítás esetén: 73 Ft/km.„ 
 
 

2. § 
 
E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba, és 2013. április 2. napján hatályát veszti. 
 

 
 

/: Medvácz Lajos :/      /: Dr. Varga Andrea :/ 
    polgármester               aljegyző 
 
 
 

Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2013. március 29.     /: Dr. Varga Andrea :/ 
          aljegyző 
 


