
Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete  
 

 a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról   

 

 

Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló  1990. évi LXV. 

törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

    

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj:  

      Az intézményi térítési díj összege:  

 a) óvodában   333 Ft  

 b) napköziben:  416 Ft  

 c) szocális étkezők:  370 Ft  

 d) étel kiszállítása:    70 Ft 

 

(2) A személyi térítési díjak összegére a képviselő-testület az 1. és 2. mellékletben 

meghatározott kedvezményeket biztosítja.  

         

2. §  A szociális étkeztetésért  és az étel kiszállításáért fizetendő személyi térítési díjat egy 

hónapi időtartamra utólag minden hónap 15-ig  kell megfizetni.  
 

      

3. § (1) Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti:  

1. A gyermekétkeztetésért valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő 

térítési díjakról szóló 5/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelet. 

2. A gyermekétkeztetésért valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő 

térítési díjakról szóló 5/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2010. 

(II.19.) önkormányzati rendelet.  

3. A gyermekétkeztetésért valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő 

térítési díjakról szóló 5/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2010. 

(IV.30.) önkormányzati rendelet.  

 

 
 

    Sógorka Miklós    Kadlecsik Gyöngyi   

    polgármester                 jegyző 
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1.  melléklet a 3 /2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez  

 

 

1. Önkormányzati átvállalás jövedelemre tekintet nélkül:   
 

            1.1   óvodás gyermekenként:                    20 Ft/fő/nap 

  1.2   napközis gyermekenként:                  20 Ft/fő/nap 

            1.3   gyermekét egyedül nevelő szülő  

           esetében további                    100 Ft/fő/nap          

 

 

2.  melléklet a 3 /2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez  

2. Szociális étkeztetés kedvezményei 

Önkormányzati átvállalás jövedelem határra tekintettel:  
Egy főre jutó havi 

jövedelem 
50.750  

alatt 

50.751- 

56.750  

56.751- 

62.750  

62.751 

felett  

Átvállalás összege  111 Ft 74 Ft 37 Ft  0 Ft  

 
 

 

 

 


