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A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek Otthona 2009. évi intézményi térítési 

díjainak jóváhagyásáról 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a  Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek 

Otthona 2009. évi intézményi térítési díjait 2009. március 1-től az alábbiak szerint 

jóváhagyja: 

 

I. Tartós bentlakásos elhelyezés (Idősek Otthona), normatíva kategóriák alapján: 

/átlagos szintű ápolást – gondozást nyújtó elhelyezés, és demens betegek bentlakásos 

elhelyezése esetén/ 

 

Időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása: 

 

I.1. Azon ellátottak részére, akik 2008.01.01 előtt létesítettek intézményi jogviszonyt, és 

utánuk az intézmény 2007 december hónapban normatív állami hozzájárulásban 

részesült, és a szoc tv. 119 /C §. –a szerinti jövedelemvizsgálatot nem folytatták le : 

Napi térítési díj:    2.450.- Ft / fő / nap 

Havi térítési díj:  73.500.- Ft/ fő / hónap 

 

I.2. Azon ellátottak részére, akik 2008. 01.01 után létesítettek intézményi jogviszonyt, a 

szoc.tv 68.§ -ban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek és a szoc. törv 

109/C. §-a alapján megállapított jövedelmük a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja 

meg: 

Napi térítési díj:    2.450.- Ft/ fő / nap 

Havi térítési díj:  73.500.- Ft/ fő /hónap 

 

I.3. Azon ellátottak részére, akik 2008. 01.01 után létesítettek intézményi jogviszonyt, a 

szoc.tv 68.§-ban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek és a szoc. törv 

109/C. §-a alapján megállapított jövedelmük a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja 

: 

Napi térítési díj:     2.450.- Ft/ fő / nap 

Havi térítési díj:  73.500.- Ft/ fő /hónap 

 

 

 

 

 

 

I.4 . Azon ellátottak részére,akik a szoc.tv. – ben szabályozott  módon az ORSZI által 

befogadott , vagy kiállított demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló 

szakvéleménnyel rendelkeznek , utánuk  az intézmény demens betegek  bentlakásos 

intézményi ellátása jogcímű normatív állami hozzájárulásban részesült : 

Napi térítési díj:     2.450.- Ft/ fő / nap 

Havi térítési díj:  73.500.- Ft/ fő /hónap 

 

II. Nappali ellátás Idősek Klubja: 

 II.l. Napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők: 550.- Ft/ fő / nap 



 II.2. Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők: 0.- Ft / fő / nap 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

                            4./ Berettyó-Körös Többcélú Társulás székhelyén 

 


