
Gönyű Község Önkormányzata képviselő-testületének
10/2012.(III.29.)

önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást  nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

Gönyű  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  -  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdésének a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Sztv.) 92.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. §

E rendelet hatálya Gönyű Község Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális alapszolgáltatási formák közül
a) az étkeztetésre, 
b) a házi segítségnyújtásra és
c) a nappali ellátásra (idősek klubja)
terjed ki.

2. §

(1)  Az 1.  §-ban részletezett  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokért  térítési  díjat  kell
fizetni.
(2) A térítési díj megfizetésére az Sztv. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek
kötelesek.
(3) Az intézményi térítési díj mértékét a Képviselő-testület az 1. mellékletben foglaltak szerint
állapítja meg.
(4) A személyi térítési díjat az érvényben lévő  jogszabályok alapján az intézmény vezetője
konkrét összegben állapítja meg a 2. melléklet szerint.
(5) A személyi térítési díjat az ellátást biztosító intézmény részére kell megfizetni.

3. §

(1) Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát  veszti Gönyű  Község  Önkormányzatának  a  személyes  gondoskodást  nyújtó

szociális ellátások térítési díjáról szóló 6/2010. (III.25.) önkormányzati rendelete, valamint
az azt módosító 5/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete.

  

Major Gábor dr. Kállai Erik
polgármester         jegyző 

Kihirdetve: 2012. március hó 29. napján.

dr. Kállai Erik
                                        jegyző 



1. számú melléklet a 10/2012.(III.29.) önkormányzati rendelethez

Az intézményi térítési díjak mértékéről

1. Házi segítségnyújtás

2011. évi kiadások összesen:  2.758.000 Ft

Normatív állami támogatás:  166.080 Ft/fő/év  

166.080 Ft x 6 fő = 996.480 Ft/év

Szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás különbözete:

2.758.000 Ft – 996.480 Ft = 1.761.520 Ft 

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj gondozási órára számítva:  

1.761.520 Ft / 252 nap / 8 óra = 874 Ft/óra 

2. Szociális étkeztetés 

2011. évi kiadások összesen:  4.513.000 Ft

2012. évi feladatmutató:  25 fő

Fajlagos önköltség:  716 Ft/fő/nap ( 4.513.000 : 25 fő : 252 nap )

Normatív állami támogatás:  55.360 Ft/fő  

Fajlagos állami támogatás:  220 Ft/nap ( 55.360 Ft : 252 nap )  

Dokumentált intézményi térítési díj:  716 Ft/adag  – 220 Ft/adag = 496 Ft/adag

3. Nappali ellátás  

2011. évi kiadások összesen:  7.660.000 Ft

2012. évre tervezett feladatmutató:  12 fő /nap

Fajlagos önköltség:  2.533 Ft/fő  ( 7.660.000 Ft : 12 fő : 252 nap )

Normatív állami támogatás:  88.580 Ft/fő  

Fajlagos állami támogatás:  351 Ft/nap ( 88.580 Ft : 252 nap )  

Dokumentált intézményi térítési díj:  2.533 Ft/fő   – 351 Ft/fő  = 2.182 Ft/fő /nap



2. számú melléklet a 10/2012.(III.29.) önkormányzati rendelethez

Személyi térítési díj a szociális alapszolgáltatások igénybevételéhez 

2012.
év

Jövedelem ( Ft/hó ) Étkezés
(Ft/nap) 

nettó 

Házi
segítségnyújtás     (F

t/óra )
1. 0 – 57.000 150 120
2. 57.001 – 85.500 190 180
3. 85.501 – 114.000 235 240
4. 114.001 - 330 300
Megjegyzés: az étkezés térítési díjai nem tartalmazzák az általános forgalmi adót 

Idősek nappali ellátásának személyi térítési díja 

Személyi térítési díj nincs. A klublátogatás ingyenes.




