
 
Sárbogárd Város Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
 

20/2008. (VIII. 12.) Ktr. sz. 
rendelete 

 

az egyes szociális ellátásokról szóló 
28/2006. (VI. 15.) Ktr. sz. rendelet módosításáról 

 
 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §. és a 32. §. (3) bekezdésének felhatalmazása alapján 
az egyes szociális ellátásokról a következő rendeletet alkotja. 
 
 

1. §. 
 

A A 28/2006. (VI. 15.) Ktr. számú rendelet (továbbiakban: R.) 10. számú melléklete helyébe ezen 
rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 
 

2. §. 
 

A R. további rendelkezései változatlanul maradnak. 
 
 

3. §. 
 

Ezen rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba. 
 
Sárbogárd, 2008. augusztus 8. 
 
 
 ( : Juhász János : )  ( : Dr. Krupa Rozália : ) 
 polgármester  jegyző 
 
Kihirdetve: 
 
Sárbogárd, 2008. augusztus 12. 
 
  ( : Dr. Krupa Rozália : ) 

  jegyző 

 



1. számú melléklet 

Térítési díj mértékek 

 1.  Tartós elhelyezést nyújtó  
intézményben  
(Ady E. u.) fizetendő térítési díj  
 
(A személyi térítési díj a gondozott  
jövedelmének 80 %-át nem  
haladhatja meg) 
 
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 
esetén a költségvetési törvény differenciált 
összegű normatív állami hozzájárulást határoz 
meg az alábbiak szerint: 
- akinek a családjában az Szoctv. 119/C. §-a 
alapján megállapított egy főre eső jövedelem a 
nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg 
- akinek családjában az Szoctv. 119/C. §-a 
alapján megállapított egy főre eső jövedelem a 
nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja 

  
 Napi  
 
 
 Havi 
 
 
 
 
 
 
 
Napi 
 
Havi 
 
Napi 
Havi 

2.200,- Ft 

66.000,- Ft

1.760,- Ft

52.800 Ft

2.200 Ft
66.000 Ft

 2.  Idősek átmeneti elhelyezését nyújtó  
intézményekben fizetendő  
intézményi térítési díj 

 Napi  
  
 Havi 

 1.770,- Ft 

53.100,- Ft
 3.  Hajléktalanok átmeneti otthonában  

fizetendő intézményi térítési díj 
 Napi  
 Havi 

 329,- Ft 
9.870- Ft

 4.  Házi segítségnyújtás 
 
 
Házi segítségnyújtás 
 
 

 Ebéd lakásra szállítás  
egységesen  
 
intézményi térítési díj 

60,- Ft 

0,- Ft

 5.  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért 
fizetendő óradíj 

Riasztás esetén lakáson 
eltöltött idő 

250 Ft

 6.  Szociális étkeztetési díj  
 
Nappali ellátásban részesülők étkeztetési 
térítési díja (Tompa M. u.)  
- csak ebéd 
- reggeli, ebéd, vacsora 

 Intézményi térítési alapdíj 473,- Ft + ÁFA 

473 Ft+ÁFA
963 Ft+ÁFA

 7. Szociális étkeztetés esetén a költségvetési 
törvény differenciált összegű normatív állami 
hozzájárulás kategóriái szerint 

 Intézményi térítési díj  

 - 0 Ft-tól a mindenkori öregségi  
nyugdíjminimum összegéig  
- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
összegétől - annak 150%-áig 
 - a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
150%-ától annak 300 %-áig  
- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 
%-a feletti jövedelem esetén: 

   
142 Ft+ÁFA 

  
189 Ft+ÁFA  

   
284 Ft+ÁFA 

 
473 Ft+ÁFA 

 


