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BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2007. (IV.06.) RENDELETE
Az intézményi térítési díjakról
A módosításokkal egységes szerkezetben
Utolsó átvezetett módosítás: 10/2013. (IV. 26.) rendelet. Hatályos 2013.04.27-től.
A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§ (2)
bekezdésében és 92.§ (1)-(2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 148.§-ában, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel Balatonboglár területén
a) a gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermekekre;
b) a szociális étkeztetést igénybe vevő szociálisan rászorult felnőttekre;
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat igénybe vevőkre;
d) az e szolgáltatásokat nyújtó intézményekre és szolgáltatókra;
e) bölcsődei gondozást igénybe vevő gyermekekre
terjed ki.
(2) E rendelet hatálya az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ellátások tekintetében kiterjed
Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Alapszolgáltatási Központja teljes működési területére.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatók által az (1) bekezdés a)
és b) pontjában fel nem sorolt személyek számára nyújtott közétkeztetésre és munkahelyi étkeztetésre.
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2.§2
3.§
(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó ellátások közül a bölcsődei gondozásért, a gyermekétkeztetésért, a
szociális étkeztetésért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül a házi
segítségnyújtásért és az idősek nappali ellátásáért térítési díjat kell fizetni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokért fizetendő térítési díj alapjául szolgáló intézményi térítési
díjat az e rendelet melléklete tartalmazza.
(3)4 Az idősek klubja szolgáltatás díjmentes, amennyiben az ellátott étkezést nem vesz igénybe.
(4)5 Az (1) bekezdésben meghatározott intézményi díjak alapján fizetendő személyi térítési díjban
figyelembe veendő kedvezményeket és eljárási szabályokat a gyermekvédelem helyi rendszeréről, illetve a
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet állapítja meg.
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4.§
(1) E rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az intézményi térítési díjakról szóló 27/2006. (XII. 22.) KT
rendelet hatályát veszti.
Dr. Kovács Miklós
1

Dr. Illyés Erzsébet

Szövegét megállapította a 11/2012. (III. 29.) rendelet 1.§-a. Hatályos 2012.04.01-től
Hatályon kívül helyezte a 7/2008. (II. 26.) rendelet 1.§-a. Hatálytalan 2008.03.01-től.
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Szövegét megállapította a 11/2012. (III. 29.) rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 2012.04.01-től
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Beiktatta a 7/2008. (II. 26.) rendelet 2.§-a. Hatályos 2008.03.01-től.
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Beiktatta a 11/2012. (III. 29.) rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.01-től
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polgármester

jegyző

Kihirdetve: 2007. április 6.
Dr. Illyés Erzsébet
jegyző
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Melléklet a 8/2007. (IV.06.) önkormányzati rendelethez6
Ellátási forma

Intézményi térítési díj (Ft)

Bölcsődei gondozás
Teljes napi:

150

Bölcsődei étkeztetés
Teljes napi:

490

Óvodai étkeztetés:
tízórai

75

ebéd

220

uzsonna

75

Teljes napi:

370

tízórai

85

ebéd

275

uzsonna

70

Teljes napi:

430

Iskolai étkeztetés

Kollégiumi étkeztetés
Reggeli

131

Ebéd

335

Uzsonna

270

Felnőtt szociális ellátás
Időskorúak nappali intézményi ellátása étkezés
nélkül (Ft/nap)

20

Étkeztetés az idősek klubjában és az ellátott általi
saját elszállítással (Ft/adag)

490

Étkeztetés a Városi Konyhán előállított ebéd
esetén

305

Étkeztetés szállítási költsége (Ft/adag)

140

Házi segítségnyújtás Ft/óra.
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Étkeztetés Ordacsehi Konyhán előállított ebéd
esetén

390

Étkeztetés szállítási költsége Ordacsehiben

180

Házi segítségnyújtás Ordacsehi / óra.

710

Szövegét módosította a 10/2013. (IV. 26.) rendelet 1.§-a. Hatályos 2013.04.27-től.

