
Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2022. (VII. 01.) önkormányzati rendelete 

az étkezési és a szociális ellátás térítési díjairól szóló 8/2021. (VIII.19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

 
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. és 8.a. pontjaiban meghatározott 
feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 

1. § 

(1)   Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési és a szociális ellátás 
térítési díjairól szóló 8/2021. (VIII.19.) önkormányzati rendeletének a 2. § (1) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 

„(1) Az oktatási és nevelési intézményben az étkezést igénybe vevők által fizetendő térítési díjak 
a) óvodai gyermekek esetén háromszori étkezésnél      591.- Ft +ÁFA/ellátási nap/fő,  
b) általános iskolai tanulók esetén napközi otthoni térítési díj    701.- Ft +ÁFA/ellátási nap/fő, 
c) általános iskolai tanulók esetén menza térítési díj     496.- Ft +ÁFA/ellátási nap/fő, 
d) bölcsődei étkezés térítési díja       394.- Ft +ÁFA/ellátási nap/fő. 

 
2.§ 

(1)   Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési és a szociális ellátás 
térítési díjairól szóló 8/2021. (VIII.19.) önkormányzati rendeletének 3. §-a az alábbiak szerint 
módosul: 

„(1) A szociális ellátások intézményi térítési díja 
 

a) szociális étkező intézményi térítési díja szállítással         559.- Ft +ÁFA/ellátási nap/fő, 
b) házi szociális gondozott intézményi térítési díja             nettó 815.- Ft/gondozási óra, 
c) idősek nappali ellátása szociális alapszolgáltatás térítési díja                              0.- Ft/nap. 
 
(2) A fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének  
a) étkeztetés esetén 30%-át,  
b) házi segítségnyújtás esetén a 25%-át,  
c) étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén a 30%-át, 
d) nappali ellátás esetén a 15%-át, 
e) nappali ellátást és ott étkezés esetén a 30%-át.” 

 
3. § 

 
(1) Jelen rendelet 2022. szeptember 01. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
 
     Szántósi Rafael                 dr. Márton Erik György 
          polgármester                                                            jegyző 
 


