
Áprilistól díjváltozások várhatóak 

A képviselő-testület a 2023. február 23. napján megtartott testületi ülésén döntött a 

bentlakásos szociális ellátások térítési díjai emeléséről az alábbiakban:  

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Intézményben 

az alábbi térítési díj emelkedések várhatóak: 

Ellátás Jelenlegi intézményi térítési 

díj 

Javasolt intézményi térítési 

díj 2023. 04. 01. napjától 

Idősek otthona, fogyatékos 

személyek otthona 

3380 Ft/ellátási nap 4025 Ft/ellátási nap 

 

Ezen díjváltozások a szociális rendeletben kerültek módosításra.  

 

 

A gyermekétkeztetés területén 2023. március 2-ai testületi döntés 

értelmében 35%-os díjemelkedések várhatóak 2023. április 3. napjától az 

alábbiakban:  

 

Tiszavasvári Bölcsőde étkezési díjak változása 

 Jelenlegi térítési díj 

(nyersanyag norma), Ft 

2023. április 3. napjától 

érvényes díjak Ft 

reggeli 90 120 

tízórai 65 90 

ebéd 280 380 

uzsonna 70 95 

összesen 505 685 

 

A bölcsőde esetében a díjak Áfa nélkül értendően, bruttóban, az intézmény alanyi 

mentes.  

 

Tiva-Szolg Kft esetében alkalmazandó étkezési díjak változása 

 Jelenlegi térítési díj 

(nyersanyag norma), Ft 

2023. április 3. napjától 

érvényes díjak Ft 

óvodában  430 +ÁFA 580 +ÁFA 

általános iskolában napközi, 

napi háromszori étkezés 

530+ÁFA 715+ÁFA 

általános iskolában napi 

kétszeri étkezés 

450 +ÁFA 610 +ÁFA 

általános iskolában menza 340+ÁFA 460+ÁFA 

középiskolai menza 430 +ÁFA 580 +ÁFA 

középfokú iskolai kollégiumi 

ellátás 

1065 +ÁFA 1440 +ÁFA 

 

 

 

 



 A Tiszavasvári Sportlétesítmények esetében az alábbi díjemelkedésekkel 

számolhatunk szeptember 1-jétől: 

  

Létesítmény  Használat megnevezése Korábbi bruttó 

árak (Ft) 

Új bruttó árak (Ft)  

Tv, 2287/12 

hrsz. (gyári 

lakótelep) 

streetball és 

teniszpálya 

streetball pálya 2000Ft/óra/pálya változatlan áron 

teniszpálya pályavilágítás nélkül 2000Ft/óra változatlan áron 

teniszpálya pályavilágítással 2500Ft/óra változatlan áron 

pihenőhely, szabadtéri főzőhely és 

ping-pong asztalok 

3000Ft/nap 

(alkalom) változatlan áron 

pihenőhely teljes terület 

(pihenőhely, streetball pálya és 

vagy teniszpálya 

1000Ft/fő, de 

min. 5000 

Ft/nap (alkalom) változatlan áron 

Tv, Wesselényi 

u. 1. 

teniszpálya öltözők és 

mosdóhelyiségek használatával, 

világítás nélkül 2 000 Ft/óra 

Egyedi döntéssel 

meghatározott 

7/2023 (I.26.) Kt. 

határozatban 

jelenleg: 13.000 

Ft/óra, kivéve 

NYSZC 

Tiszavasvári 

Szakképző Iskola 

6635 Ft/óra 

teniszpálya öltözők és 

mosdóhelyiségek használatával, 

világítással 3 000 Ft/óra 

Tv, Petőfi. u. 

1.3. – Városi 

Sportcsarnok tömeg, verseny és diáksport 

céljára 6 600 Ft/óra 

oldalterület használat 1 500 Ft/óra 2000 Ft/óra 

kereskedelmi, szolgáltató, 

szórakoztató tevékenységek 

céljára 16 500 Ft/óra 

változatlan áron 

salakpálya 5 500 Ftóra változatlan áron 

hirdetések, reklámfelületek 

bérbeadása 10 000 Ft/m2/év 

változatlan áron 

lelátó bérlése 

50 000 

Ft/db/alkalom 

változatlan áron 

színpad 20 000 Ft/nap változatlan áron 

eredményjelző 

kezelőszemélyzettel 3 500 Ft/óra változatlan áron 

műanyag szék 100 Ft/db változatlan áron 

iroda bérlet 1 000 Ft/óra változatlan áron 

Tv, Fehértói u. 

2/b - 

Sportpálya 

tömeg, verseny és diáksport 

céljára 6 600 Ft/óra 7 000 Ft/óra 

edzőpálya 6 000 Ft/óra 6 500 Ft/óra 

faház bérlése 4 000 Ft/óra 4 500 Ft/óra 

 
 


