
 

 

 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete 

a szociális szolgáltatásokról szóló, 5/2012. (II.06.) önkormányzati rendelettel 
módosított 7/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1)-(2) 
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális szolgáltatásokról 
szóló, 5/2012.(II.06.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2011.(IV.21.) 
önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:  
 
1. § A szociális szolgáltatásokról szóló, 5/2012.(II.06.) önkormányzati rendelettel 
módosított 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ö.r.) 22. § (2) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) Az Idősek Klubjában az intézményi térítési díj összege:  
a) étkeztetés: 350,- Ft + ÁFA/adag,  havi 7.700,-Ft + ÁFA, 
b) klubtagsági díj: 60,- Ft/nap,    havi 1.320,-Ft.”  

 
2. § Az Ö.r. 23. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„A Vadvirág Esély Klubban az intézményi térítési díj összege: 
a) egész napi étkezés: 710,- Ft + ÁFA/adag,  havi 15.620,-Ft + ÁFA, 
b) reggeli: 150,- Ft + ÁFA/adag,    havi  3.300,-Ft + ÁFA, 
c) ebéd: 350,- Ft + ÁFA/adag,    havi  7.700,-Ft + ÁFA, 
d) vacsora: 210,- Ft + ÁFA/adag,    havi  4.620,-Ft + ÁFA, 
e) klubtagsági díj: 60,- Ft/nap,    havi  1.320,-Ft.” 

 
3. § Az Ö.r. 24. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„(2) Az intézményi térítési díj összege (ebéd): 
a) szociális étkeztetés: 350,-Ft + ÁFA/adag,  havi 7.700,-Ft + ÁFA, 
b) ebédszállítás költsége: 110,-Ft/nap,   havi 2.420,-Ft.” 

 
4. § Az Ö.r. 27. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lép: 
 

„(1) A Platán Idősek Otthonában nyújtott ellátás intézményi térítési díja: 
a) átlagos ápolás étkezéssel:  napi 2.033,30 Ft,  havi   61.000,-Ft, 
b) demens ápolás étkezéssel: napi 2.033,30 Ft,  havi   61.000,-Ft, 
c) gondozási szükséglet vizsgálata nélkül étkezéssel: 
  napi 3.830,-Ft,  havi 114.900,-Ft, 
d) reggeli nélkül napi 1.800,-Ft  havi   54.000,-Ft, 
e) ebéd nélkül napi 1.666,-Ft   havi   50.000,-Ft,
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f) vacsora nélkül napi 1.833,-Ft  havi   55.000,-Ft, 
g) napi háromszori étkezés nélkül  
 napi 1.230,-Ft   havi   36.900,-Ft. 
 
(2) Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában nyújtott ellátás intézményi térítési díja: 
a) átlagos ápolás étkezéssel: napi 2.666,60 Ft,  havi   80.000,-Ft, 
b) demens ápolás étkezéssel: napi 2.666,60 Ft,  havi   80.000,-Ft, 
c) gondozási szükséglet vizsgálata nélkül étkezéssel: 
  napi 4.450,-Ft,  havi 133.500,-Ft, 
d) reggeli nélkül napi 2.433,-Ft  havi   73.000,-Ft, 
e) ebéd nélkül napi 2.300,-Ft  havi   69.000,-Ft, 
f) vacsora nélkül napi 2.466,-Ft  havi   74.000,-Ft, 
g) napi háromszori étkezés nélkül  
 napi 1.850,-Ft  havi   55.500,-Ft.” 

5. § Az Ö.r. 28. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„Az Arany Évek Gondozóházban az átlagos ápolás étkezéssel intézményi                    
térítési díja:  napi 2.300,-Ft,   havi   69.000,-Ft.” 

 
6. § Az Ö.r. 29. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1) A hajléktalanok átmeneti szállásán az intézményi térítési díj: napi 366,60 Ft,   
havi 11.000,- Ft.” 

 
7. § E rendelet 2012. április 01. napján lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben a 
2012. április hóban igénybe vett ellátások személyi térítési díjának megállapításánál 
kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 (Dr. Dancsó József sk.) (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetve: 2012. március 28-án. 
 
 
 
 (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 címzetes főjegyző 
 


