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Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást  nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 6/2010. (III.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) 92.§ (1) bekezdésének a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli 

el:  

1.§. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 6/2010.(III.25.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban R. ) 2.§.(5) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés 

kerül:  

„(5) A személyi térítési díjat az ellátást biztosító intézmény részére kell utólag megfizetni, 

minden hónap 16. napjáig.” 

2.§.  Az R. 1.melléklete és 2.melléklete helyébe e rendelet 1.melléklete és 2.melléklete lép. 

3.§. Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba. 

 

 Major Gábor dr. Kállai Erik 

 polgármester jegyző 

 

Kihirdetve: 

Gönyű, 2011. március 31. 

 

  dr. Kállai Erik 

  jegyző 
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1.melléklet az 5/2011. (III.31.) önkormányzati rendelethez 

 

Az intézményi térítési díjak mértékéről 

1. Házi segítségnyújtás 

2011. évi tervezett kiadások összesen: 4.221.000 Ft 

Gondozási órák száma ( januári és februári adatok alapján) 1.600 óra 

Fajlagos önköltség: 2.638 Ft/óra ( 4.221.000 Ft : 1.600 óra ) 

Normatív állami támogatás:  166.080 Ft/fő/év   

Éves gondozási órák száma: 251 nap x 8 óra/nap = 2.008 óra 

Fajlagos állami támogatás:  83 Ft/óra ( 166.080 : 2.008 óra ) 

Dokumentált intézményi térítési díj:  2.638 Ft/óra – 83 Ft/óra = 2.555 Ft/óra  

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:  bruttó 250 Ft/óra 

 

2. Szociális étkeztetés  

2010. évi kiadások összesen:  2.800.000 Ft 

2010. évben teljesített  feladatmutató:  12 adag /nap 

Fajlagos önköltség:  930 Ft/adag  ( 2.800.000 Ft : 12 adag : 251 nap ) 

Normatív állami támogatás:  55.360 Ft/fő   

Fajlagos állami támogatás:  220 Ft/nap ( 55.360 Ft : 251 nap )   

Dokumentált intézményi térítési díj:  930 Ft/adag – 220 Ft/adag = 710 Ft/adag 

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:  bruttó 380 Ft/adag 

 

3. Nappali ellátás   

2010. évi kiadások összesen:  10.082.900 Ft 

2010. évben teljesített feladatmutató:  14 fő /nap 

Fajlagos önköltség:  2.869 Ft/fő  ( 10.082.900 Ft : 14 fő : 251 nap ) 

Normatív állami támogatás:  88.580 Ft/fő   
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Fajlagos állami támogatás:  353 Ft/nap ( 88.580 Ft : 251 nap )   

Dokumentált intézményi térítési díj:  2.869 Ft/fő   – 353 Ft/fő  = 2.516 Ft/fő  

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:  60 Ft/nap ( áfa mentes) 

 

4. Ebéd házhoz szállítása 

A szállítási önköltség összege: 40 Ft/nap + 25 % áfa ( a házhozszállítást a Rábakész Kft. 

végzi, az önköltség összegét az önkormányzat és a Rábakész Kft. között fennálló vállalkozási 

szerződés rögzíti )  

A dokumentált intézményi térítési dij: 40 Ft/nap + 25 % áfa 

A fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:  20 Ft/nap + 25 % áfa = bruttó 25 

Ft/nap 
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2. melléklet az 5/2011. (III.31.) önkormányzati rendelethez 

Személyi térítési díj a szociális alapszolgáltatások igénybevételéhez  

 

2011. 

év 

Jövedelem ( Ft/hó ) Étkezés  

(Ft/nap)  

 

Ebéd  házhoz 

szállítása 

(Ft/nap ) 

Házi 

segítségnyújtás     

(F t/óra ) 

1. 28.500 – 42.750 170 25 100 

2. 42.751 – 75.500 220 25 150 

3. 75.501 – 120.000 270 25 200 

4. 120.001 - 380 25 250 
Megjegyzés: az étkezés és a házhoz szállítás térítési díjai tartalmazzák az általános forgalmi adót, melynek 

jelenlegi mértéke 25 % 

 

Idősek nappali ellátásának személyi térítési díja  

 

2011. 

év 

Jövedelem ( Ft/hó ) Térítési díj   ( Ft/nap ) 

1. 42.750 Ft alatt 30 

2. 42.751 – 75.500 40 

3.  75.501 – 120.000 50 

4.  120.001 - 60 
Megjegyzés: a nappali ellátásért fizetendő térítési díj mentes az általános forgalmi adó alól 

 

 

 

 


