
                                        Alsózsolca Város Képviselő-testületének            Egys: 2017.03.24. 

17/2005.(VIII.30.) önkormányzati rendelete 

az intézményi térítési díjak megállapításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-

désében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányza-

tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott fel-

adatkörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-

vény 29. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 92. § (1) bekezdésében, a 115. § (1) bekezdésében és a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 18.) Korm. rendelet 2. §-ában ka-

pott felhatalmazás alapján, Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a képvise-

lő-testület szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkor-

mányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Alsózsolca városban lakóhellyel-tartózkodási hellyel  

      rendelkező lakosokra. 

 

(2) Az (1) bekezdésen túl, a gyermekétkeztetést igénybevevők esetében a rendelet kiterjed az 

     oktatási-nevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló gyermekekre is. 

 

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai 

 

2. § 

 

(1) Alsózsolca Város Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a csa- 

      ládban élő gyermekek életkorának megfelelő étkeztetést szervez a gyermekek számára.   

      Az ellátás igénybevételének megállapításáról az intézményvezető dönt. 

 

(2) 

3. § 

 

 (1) Az intézményi térítési díj összege: 

 

           a.) óvoda 

                      Fekete István Óvoda és Bölcsőde és az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda intézményeiben 

                      (tízórai, ebéd, uzsonna biztosításával)    282,- Ft/nap 
 

b.) napközi 
igénybe veheti, aki iskolaotthonos, napköziotthonos ellátásban vesz részt 

(tízórai, ebéd, uzsonna biztosításával)   355,- Ft/nap  

c.) menza I. (ebéd biztosításával)    225,- Ft/nap 

d.) menza II. (tízórai és ebéd biztosításával)  295,- Ft/nap 

                         e.) bölcsőde (reggeli,tízórai,ebéd, uzsonna biztosításával) 317,- Ft/nap 

 



 

 

 

 (2) 

 
 (3) A gyermekétkeztetést igénybe vevők részére Alsózsolca Város Önkormányzata az  

                        alábbi kedvezményeket biztosítja: 

 

Napköziotthonos ellátásban részesülők  Ft/nap 

      1-2 gyermeket nevelő család 

      2 gyermeket egyedül nevelő szülő 

           60,- 

           90,-  

 

 

Menza I. ellátásban részesülők Kedvezmény 

Ft/nap 

     1-2 gyermeket nevelő család 

     2 gyermeket egyedül nevelő szülő 

           37,- 

           57,-  

 

 

Menza II. ellátásban részesülők Kedvezmény 

Ft/nap 

     1-2 gyermeket nevelő család  

     2 gyermeket egyedül nevelő szülő 

        48,- 

 74,- 

 

 

Fekete István Óvoda és Bölcsőde és az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda  

estén  az óvodai ellátásban részesülők  

Kedvezmény 

Ft/nap 

      1-2 gyermeket nevelő család 

      2 gyermeket egyedül nevelő szülő 

 

        52,- 

 75,- 

 

 

                 (4) A személyi térítési díj megfizetésére a szülői felügyeleti joggal rendelkező szü- 

                      lő vagy  más törvényes képviselő köteles. 

 

                                                                        4. §  

 

(1) Alsózsolca Város Önkormányzata, mint fenntartó a szociális étkeztetés    kereté-

ben biztosított napi egyszeri étkeztetés  intézményi térítési díját 457,- Ft/napban ál-

lapítja meg. 

                A szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díjhoz 

                a 

                b) 32.001,- Ft-tól 42.750,- Ft jövedelemhatárig 143,- Ft/nap és  

                c) 42.751,- Ft-tól 85.500,- Ft jövedelemhatárig 40,- Ft/nap  

                kedvezményt biztosít.  

 

               (1a)
1
A szociális étkezésért fizetendő személyi térítési díjhoz 32.000,- Ft-ot meg nem  

                haladó összegű jövedelem esetén a szociális törvényben szabályozottak alapján biz- 

                tosít kedvezményt. 

 
 

                 
1
 Módosította: 6/2017. (III.24.) 1. §. hatályos 2017. 04.01. 



 

(2) Alsózsolca Város Önkormányzata, mint fenntartó az idősek nappali ellátása és a 

demens betegek nappali ellátása keretében napi háromszori szociális étkeztetés in-

tézményi  térítési díját  602,- Ft/napban  állapítja meg. 

               A napi háromszori étkezésért fizetendő személyi térítési díjához 

                a)
 
 

                b) 36.001,- Ft-tól 52.000,- Ft jövedelemhatárig 255,- Ft/nap és 

                c) 52.001,- Ft-tól 85.500,- Ft jövedelemhatárig 30,- Ft/nap 

                kedvezményt biztosít. 

 

               (2a)
2 

A napi háromszori étkezésért fizetendő személyi térítési díjhoz 36.000,- Ft-ot  

                meg nem haladó összegű jövedelem esetén a szociális törvényben szabályozottak  

                alapján biztosít kedvezményt. 

 

                (3)
3
 Alsózsolca Város Önkormányzata, mint fenntartó a nappali ellátás intézményi  

                térítési díját 1.009,- Ft/napban állapítja meg, azzal, hogy az ellátás térítésmentesen  

                 vehető igénybe. 

 

                 Alsózsolca Város Önkormányzata, mint fenntartó a demens betegek nappali ellátás 

                 a intézményi térítési díját 2.524,- Ft/napban állapítja meg, azzal, hogy az ellátás  

                 térítésmentesen vehető igénybe. 

 

               

(4)
4
 Alsózsolca Város Önkormányzata, mint fenntartó a bölcsődei ellátottak gondo-

zási intézményi térítési díját 329,- Ft/napban állapítja meg, azzal, hogy az ellátás té-

rítésmentesen vehető igénybe. 

 

 

 

            (5) Az (1)-(4) bekezdésben az intézményi térítési díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.  

 

 

 

 

 

5. § 

 

A személyi térítési díjat az Alsózsolcai Városüzemeltetés pénztárába kell              

megfizetni úgy, hogy a 4. § (1)-(3) bekezdés szerinti napi személyi térítési díj általá-

nos forgalmi adóval növelt összegét szorozni kell az igénybe vett étkezési napok  

számával. 

 

6. § 

  

 

 
                         2

 Módosította: 6/2017. (III.24.) 2. §. hatályos 2017. 04.01. 
                         3

 Módosította: 6/2017. (III.24.) 3. §. hatályos 2017. 04.01. 
                         4

 Módosította: 6/2017. (III.24.) 4. §. hatályos 2017. 04.01. 

 

 



 

 

7. § 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a házi segítségnyújtás igénybe vétele iránti kérelmet 

az Alsózsolcai Gondozási Központ (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104.) vezetőjéhez kell 

benyújtani, aki azt továbbítja az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Tár-

sulása felé. 

 

Záró rendelkezés  

 

8. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

Szilágyi László                                               Marcsikné Orosz Emese 

             polgármester                                                                jegyző  


