
A Tolna Megyei Önkormányzat  
17/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelete  

a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott  
szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1993. évi III. tv. 92. § (1) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján az általa fenntartott bentlakásos szociális intézményekben 
fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III.2.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
"A Közgyűlés az intézményi térítési díjat: 
 
(1) A Szent András Otthon dunaföldvári időseket ellátó részlegén napi 2.510 Ft-ban, 

havi  75.300 Ft-ban; 
 
(2) A Szent András Otthon bölcskei pszichiátriai részlegén napi 2.233 Ft-ban, havi 

67.000 Ft-ban; 
 
(3) A Szivárvány Idősek Otthona bátaszéki részlegén napi 3.366 Ft-ban, havi 101.000 

Ft-ban, a sárpilisi részlegén napi 3.133 Ft-ban, havi 94.000 Ft-ban; 
 
(4) A szekszárdi Hétszínvilág Otthon időseket ellátó részlegén napi 2.527 Ft-ban, havi 

75.800 Ft-ban; 
 
(5) A Hétszínvilág Otthon fogyatékos személyeket gondozó részlegén (kivéve az állami 

nevelt kiskorúakat) napi 5.490 Ft-ban, havi 164.700 Ft-ban; a fogyatékosok 
rehabilitációs részlegén napi 3.690 Ft-ban, havi 110.700 Ft-ban; 

 
(6) Az „Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthon bonyhádi és mázai részlegén egységesen 

napi 3.110 Ft-ban, havi 93.300 Ft-ban; 
 
(7) A pálfai fogyatékosok otthonában napi 3.566 Ft-ban, havi 107.000 Ft-ban; 
 
(8) A belecskai fogyatékosok otthonában napi 2.753 Ft-ban, havi 82.600 Ft-ban; 
 
(9) A regölyi fogyatékosok rehabilitációs intézményében napi 2.330 Ft-ban, havi 69.900 

Ft-ban, a hozzá tartozó lakóotthonban napi 973 Ft-ban, havi 29.200 Ft-ban; 
 
(10) Az alsótengelici szenvedélybetegeket ellátó intézményben napi 2.940 Ft-ban, havi 

88.200 Ft-ban állapítja meg.” 
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2. § 
 
A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
"Az 1. §. (1)-(10) bekezdéseiben szereplő intézményi térítési díjakról a megye 
lakosságát, valamint az érintett intézmények vezetőit tájékoztatni kell." 
 

3. § 
 

A Rendelet 3. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) Az intézményi térítési díjakat a Közgyűlés évente egyszer állapítja meg. 
 
(2) A személyi térítési díj összege csökkenthető, vagy elengedhető, ha a kötelezett 
szociális helyzete ezt indokolja. 
A méltányosság esetei:  

- gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy 
- egyedülálló, illetve egyedül élő nyugdíjas, vagy 
- aki rossz egészségi állapota miatt állandó orvosi felügyeletre szorul és havi 

gyógyszerköltsége meghaladja a jövedelme 20 %-át, vagy 
-  aki fogyatékkal élő hozzátartozója ellátásáról gondoskodik saját háztartásában, 

vagy 
- akinek számlával igazoltan a havi rezsi költsége, vagy a pénzintézeti kölcsön 

törlesztőrészlete meghaladja a havi jövedelme 20 %-át, vagy 
- egyéb okból a létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem tudna eleget tenni a 

fizetési kötelezettségének. 
 
(3) A rehabilitációs intézményekben élők személyi térítési díjának megállapítása során 
– a jövedelem meghatározásakor – figyelembe kell venni a terápiás szerződésben 
foglalt előtakarékossági kötelezettséget. A mentesség azonban nem haladhatja meg az 
intézményi térítési díj 50 %-át.” 
 

4. § 
 
Jelen rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
 

dr. Puskás Imre      dr. Bartos Georgina 
       a Közgyűlés elnöke         megyei főjegyző 
 
Záradék: 
 
Jelen rendelet 2007. június hó 27. napján kihirdetésre került. 
 
Szekszárd, 2007. június 27. 
 
 

dr. Bartos Georgina 
    megyei főjegyző 


