
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete  
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és 92. § (2) bekezdés 
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed Sárospatak Város Önkormányzata által fenntartott személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül: 

a) az étkeztetésre, 
b) a házi segítségnyújtásra, 
c) a támogató szolgáltatásra, 
d) a nappali ellátásra (Idősek Klubja, Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye). 

 
 

2. § 
 

(1) Az 1. § szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 
 
(2) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (a továbbiakban: Szt.)  114. § (2) bekezdésben meghatározott személyek kötelesek. 
 
(3) Az ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt. 114. § (3) bekezdése határozza meg. 
(4) Az intézményi térítési díj mértékét a Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint 
állapítja meg. 
 
(5) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény vezetője 
konkrét összegben állapítja meg. 
 
 
 

2. A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja 
 

3. § 
 
Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel biztosítása) intézményi térítési díja: 

a) kiszállítás nélkül: 729 forint/nap, 
b) kiszállítással: 887 forint/nap. 
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4. § 
 
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 1.234 forint/óra. 
 
 

5. § 
 
A támogató szolgáltatás intézményi térítési díja: 

a) szociálisan rászoruló személyek esetén 
aa) személyszállítás: 110 forint/km, 
ab) személyi segítés: 455 forint/óra, 

b) szociálisan nem rászoruló személyek esetén 
ba) személyszállítás: 110  forint/km,  
bb) személyi segítés: 385  forint/óra 
 

 
6. § 

 
A nappali ellátás intézményi térítési díja: 

a) idősek nappali ellátása esetén napközbeni tartózkodás, étkezés nélkül:    
    453 forint/nap, 
b) fogyatékkal élők nappali ellátása esetén 

ba) napközbeni tartózkodás, étkezés nélkül: 27 forint/nap, 
bb) napközbeni tartózkodás, étkezéssel: 312 forint/nap. 

 
3. Záró rendelkezések 

 
7. § 

 
(1) Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet. 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

dr. Vitányi Eszter           Aros János  
         jegyző           polgármester  
 
 
Kihirdetve: 2014. március 4.  
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