
 

 
 

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

10/2022.(IX.07.) önkormányzati   r e n d e l e t e 
a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) 

rendelete módosításáról 
 
 

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

1. § 
 

A szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 31. napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /: Csach Gábor :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2022. szeptember hó 07. napján 
 
 
 
 
 
 /: dr. Varga Andrea :/ 
 jegyző 
  



 

1. melléklet 
 

1. A szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép: 

 
„1. A szociális étkezés intézményi térítési díja nettó 835,- Ft/nap/fő, melyből a szállítási költség 

nettó 150,- Ft/nap/háztartás. Az egy háztartásban élő személyeknek történő kiszállításkor csak 
egy szállítási díjat lehet felszámítani. Az önkormányzat az ellátást igénybe vevő, alacsony 
jövedelemmel rendelkezők részére, az intézményi térítési díj bruttó összegéből kedvezményt 
biztosít, az alábbiak szerint: 

 
1.1. a 45.000,- Ft/fő/hó összeget meg nem haladó jövedelemmel rendelkező ellátottak 

kedvezménye 480,-Ft/nap/fő 
1.2. a 45.001 – 60.000,- Ft/fő/hó közötti jövedelemmel rendelkező ellátottak kedvezménye: 

355,- Ft/nap/fő 
1.3. a 60.001 – 75.000,- Ft/fő/hó közötti jövedelemmel rendelkező ellátottak kedvezménye: 

300,- Ft/nap/fő 
1.4. a 75.001 – 90.000,- Ft/ fő/hó közötti jövedelemmel rendelkező ellátottak kedvezménye: 

255,- Ft/nap/fő 
   
Az ellátott esetén az egyedül élő, illetve az egy háztartásban élő személyek meghatározására az 
Sztv. és a Kormányrendelet irányadó rendelkezései alkalmazandók.” 

 
2. A szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklet 8.1. pontja helyébe a következő pont lép: 
„8.1. Intézményi étkezés igénybevételével:  1.300,-Ft/nap” 

 
3. A szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklet 9.1. pontja helyébe a következő pont lép: 
„9.1. Intézményi étkezés igénybevételével:  1.300,-Ft/nap” 

 
4. A szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 10.1. pontja helyébe a következő pont lép: 

„10.1. Intézményi étkezés igénybevételével: 1.300,-Ft/nap” 
 
5. A szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklet 11.1. és 11.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek: 
„11.1. Intézményi étkezés igénybevételével: 3.585,- Ft/nap 
11.2. Intézményi étkezés nélkül:   2.315,- Ft/nap” 
 

6. A szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 12.1. és 12.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek: 

„12.1. Intézményi étkezés igénybevételével: 4.080,- Ft/nap 
12.2. Intézményi étkezés nélkül:   2.785,- Ft/nap” 

 
7. A szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklet 13.1. és 13.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek: 
„13.1. Intézményi étkezés igénybevételével: 4.410,- Ft/nap 
13.2. Intézményi étkezés nélkül:   3.105,- Ft/nap” 

 
8. A szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2/2006.(I.27.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 14.1. és 14.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek: 

„14.1. Intézményi étkezés igénybevételével: 4.410,- Ft/nap 
14.2. Intézményi étkezés nélkül:   3.105,- Ft/nap 


