
Tét Város önkormányzat Képviselő-testületének
4/2010. (II. 25.) sz. rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi és személyi térítési díjairól

Tét Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. 92.§ (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet 
alkotja.

1.§
A szociális étkeztetés díja

(1)  A  személyi  térítési  díj  nem  haladhatja  meg  az  intézményi  térítési  díj  összegét.  
Az intézményi térítési díj összege: 500 Ft/ fő/nap a 8/2009 (II. 04.) Kt. határozat alapján
(2) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a 
tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az 
intézményi térítési díjjal azonos összegű.
(3)  Ha az ellátást  betegség vagy más ok miatt  a  jogosult  nem kívánja igénybe venni,  a 
távolmaradást a jegyzőnek legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be 
kell  jelenteni.  Ennek  elmulasztása  esetén  a  kötelezett  a  térítési  díj  megfizetésének 
kötelezettsége  alól  a  távolmaradás  kezdetétől  számított  3.  munkanaptól  mentesül.  A 
kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.
(4)  A térítési  díjat  az igénybevétel  napjától  havonként  a  tárgyhónapot  követő  hónap 10. 
napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.
(5) A jegyző ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. 
Ha  a  kötelezett  a  befizetést  elmulasztotta,  a  jegyző  15  napos  határidő  megjelölésével  a 
fizetésre  kötelezett  személyt  írásban  felhívja  az  elmaradt  térítési  díj  befizetésére.  Ha  a 
határidő  eredménytelenül  telt  el,  a  jegyző  a  kötelezett  nevét,  lakcímét  és  a  fennálló 
díjhátralékot nyilvántartásba veszi.
(6) Az (5) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról a jegyző negyedévenként tájékoztatja 
a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. A 
jegyző a fenntartót - a jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében - évente 
értesíti a folyó évi hátralékról.
(7)  Az  ellátást  igénylő  vagy  a  térítési  díjat  megfizető  más  személy  írásban  vállalhatja  a 
mindenkori  intézményi  térítési  díjjal  azonos  személyi  térítési  díj  megfizetését.  Ebben  az 
esetben  nem  kell  elvégezni  a  jövedelemvizsgálatot,  ugyanakkor  biztosítani  kell,  hogy  az 
ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő 
vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

2. §
A személyi térítési díj

A személyi térítési díj kiszámításának alapja a kérelmező lakóhelye szerinti jegyző igazolása 
a családi jövedelemről. 
A személyi térítési díjat, az alábbi számítási mód alapján határozunk meg:

családi jövedelem x 0.17/30= kiszámított összeg (tíz forintra kerekítve)

3. §
A minimális személyi térítési díj



Az étkeztetés esetében 50 Ft/nap.
4. §

Ingyenes ellátás

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, 
valamint akinek a családja sem rendelkezik jövedelemmel.

5. §

Az étkeztetés módja

(1) Étkeztetés a kiosztó helyen:
A személyi térítési díj kiszámításának alapja a kérelmező lakóhelye szerinti jegyző igazolása 
a családi jövedelemről 
A személyi térítési díjat, az alábbi számítási mód alapján határozunk meg:

családi jövedelem x 0.17/30= kiszámított összeg (tíz forintra kerekítve)

(2) Étkeztetés  a Téti  Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti  és Szociális 
Intézményének telephelyén (9100 Tét, Fő u. 3. INO) a személyi térítési díj kiszámításának 
alapja a kérelmező lakóhelye szerinti jegyző igazolása a családi jövedelemről 
A személyi térítési díjat, az alábbi számítási mód alapján határozunk meg:

családi jövedelem x 0.17/30= kiszámított összeg (tíz forintra kerekítve)

(3) A lakáson történő étkeztetés térítési díja:
A személyi térítési díj kiszámításának alapja a kérelmező lakóhelye szerinti jegyző igazolása 
a családi jövedelemről 
A személyi térítési díjat, az alábbi számítási mód alapján határozunk meg:

családi jövedelem x 0.25/30= kiszámított összeg (tíz forintra kerekítve)

Ha az étel kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállítást csak 1 
személyre lehet számolni. 

6. §
Záró rendelkezések

(1) A rendelet 2010. március 01.-én lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
intézményi és személyi térítési díjairól szóló 6/2009. (II. 26.) Ök. rendelet hatályát veszti.

Szabó Ferenc Bereczkiné dr. Kovács Piroska 
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:
A  rendelet  Tét  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2009.  február  24.-ei  ülésén 
fogadta el. 
Kihirdetve: 2010. február 25.
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Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző
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