
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 

/2019. (…..) önkormányzati 

r e n d e l e t e  
 

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás 

alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

hatáskörében eljárva,  

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének,  

Ősi Község Önkormányzati Képviselő-testületének,  

Öskü Község Önkormányzati Képviselő-testületének,  

Tés Község Önkormányzati Képviselő-testületének,  

Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

 a hozzájárulásával a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési 

díjáról a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A Térségi Népjóléti Gondozási Központ által biztosított, a személyes gondoskodás 

körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjainak összege:  

 

(1) Nappali ellátás:  

 

 a) „Fekete Gyémánt” Foglalkoztató Klub: 

     aa) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők átlagos ellátása: 0 Ft/nap/fő 

     ab) napközbeni tartózkodást igénybe vevő átlagos ellátása háromszori étkezéssel: 

 1200 Ft/nap/fő 

     ac) napközbeni tartózkodást igénybe vevők átlagos ellátása ebéddel 500 Ft/nap/fő 

     ad) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő fogyatékosok és demensek ellátása: 

 0 Ft/nap/fő 

     ae) napközbeni tartózkodás igénybe vevő fogyatékosok és demensek ellátása háromszori 

étkezéssel: 970 Ft/nap/fő 

     af) napközbeni tartózkodást igénybe vevő fogyatékosok és demensek ellátása ebéddel: 

 500 Ft/nap/fő 

ag) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő pszichiátriai betegek ellátása: 0Ft/nap/fő 

ah) napközbeni tartózkodást igénybe vevő pszichiátriai betegek ellátása háromszori 

étkezéssel 640 Ft/nap/fő 

ai) napközbeni tartózkodást igénybe vevő pszichiátriai betegek ellátása ebéddel 

 310 Ft/nap/fő 

 

b) Bóbita-ház (fogyatékkal élők nappali ellátása): 

 

ba) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők térítési díja: 790 Ft/nap/fő 

bb) napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevők térítési díja: 1 265 Ft/nap/fő 

 

 

 

 



(2) Étkeztetés 

 

     Étkeztetés intézményi térítési díja: 760 Ft/nap/fő 

 

Étkeztetés intézményi térítési díja: 470 Ft/nap/fő 

 

 

(3)  Házi segítségnyújtás: 500 Ft/óra/fő 

 

 

2. § Várpalota Város Önkormányzata által biztosított, a személyes gondoskodás körébe 

tartozó ellátások intézményi térítési díjainak összege: 

 

Tartós bentlakásos intézményi elhelyezés: 

Szépkorúak Otthona 

    a)Tartós bentlakásos intézményi ellátás          4 300 Ft/nap/fő 

                                                                                                                           129 000 Ft/hó/fő 

    b) Demens ellátás 4 300 Ft/nap/fő 

                                                                                                                          129 000 Ft/hó/fő 

 

 

3. § (1) Ez a rendelet 2019. május 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjáról szóló 13/2018. (III.22.) 

önkormányzati rendelete.  

 

 

 

Várpalota, 2019. március 29. 

 

 

 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 

 

 
 


