
 

Gönyű Község Önkormányzata képviselő-testületének 

5/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról  
 

 

 

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

92. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 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)1 idősek és demens személyek nappali ellátására 

terjed ki. 

 

2. § 

 

(1) Az 1. §-ban részletezett személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 

(2) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: 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 2014. április 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Gönyű Község Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 

13/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 Major Gábor dr. Kállai Erik 

 polgármester jegyző  

 

 

Kihirdetve a Gönyűi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 

Gönyű, 2014. március 31. 

 

 dr. Kállai Erik 

 jegyző 
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1. melléklet2 

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2014. (III. 31.) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

Az intézményi térítési díjak mértéke 
 

 

Étkeztetés 

 

2018. évi tervezett önköltség: 12.162.000 Ft 

Ellátottak tervezett száma 2018-ban: 12.600 fő (50 x 252 nap) 

Egy főre jutó napi önköltség: 

12.162.000 : 12.600 = 965 Ft 

Egy főre jutó önköltség összege: 965 Ft/nap (adag) 

Az intézményi térítési díj összege: nettó 512 Ft/adag 

 

Házi segítségnyújtás - személyi gondozás 

 

2018. évi tervezett önköltség: 10.714.000 Ft 

Tervezett ellátotti óraszám 2018-ban: 4.284 óra (17 x 252 nap) 

Egy gondozási órára jutó önköltség összege: 

10.714.000 : 4.284 = 2.500 Ft 

Egy főre jutó önköltség összege: 2.500 Ft/óra 

Az intézményi térítési díj összege: 570 Ft/óra 

 

Nappali ellátás 

 

2018. évi tervezett önköltség: 15.587.000 Ft 

Ellátottak tervezett száma 2018-ban: 4.032 fő (16 x 252 nap) 

Egy főre jutó önköltség: 

15.587.000 : 4.032 = 3.865 Ft 

Egy főre jutó önköltség összege: 3.865 Ft/nap 

Az ellátás igénybevétele ingyenes. 

 

Demens személyek nappali ellátása étkezéssel 

 

2019. évi tervezett önköltség: 5.930.000 Ft 

Ellátottak tervezett száma 2019-ben: 1.512 fő (6 x 252 nap) 

5.930.000 : 1.512 = 3.922 Ft 

Egy főre jutó önköltség összege: 3.922 Ft/nap 

Az intézményi térítési díj összege: nettó 512 Ft/nap 

 

Demens személyek nappali ellátása étkezés nélkül 

 

2019. évi tervezett önköltség: 4.642.000 Ft 

Ellátottak tervezett száma 2019-ben: 1.512 fő (6 x 252 nap) 

4.642.000 : 1.512 = 3.070 Ft 

Egy főre jutó önköltség összege: 3.070 Ft/nap 

Az ellátás igénybevétele ingyenes. 
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2. melléklet3 

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2014. (III. 31.) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

Személyi térítési díj a szociális alapszolgáltatások igénybevételéhez 
 

 

Étkezés 

 

 

Havi rendszeres jövedelem Személyi térítési díj (Ft/adag) 

67.000 Ft és az alatti rendszeres havi jövedelem 

esetén 

212,- (bruttó 270,-) 

67.000 Ft feletti, de 98.000 Ft alatti rendszeres 

havi jövedelem esetén 

330,- (bruttó 420,-) 

98.000 Ft és a feletti, de 127.000 Ft alatti 

rendszeres havi jövedelem esetén 

417,- (bruttó 530,-) 

127.000 Ft és a feletti rendszeres havi 

jövedelem esetén 

512,- (bruttó 650,-) 

 

 

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. A 

személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi 

jövedelmének 30%-át. 

Az ebéd házhoz szállításáért nem kell térítési díjat fizetni. 

 

 

Házi segítségnyújtás 

 

 

Rendszeres havi jövedelem Nettó személyi térítési díj (Ft/óra) 

67.000 Ft és az alatti rendszeres havi jövedelem 

esetén 

220,- 

67.000 Ft feletti, de 98.000 Ft alatti rendszeres 

havi jövedelem esetén 

330,- 

98.000 Ft és a feletti, de 127.000 Ft alatti 

rendszeres havi jövedelem esetén 

460,- 

127.000 Ft és a feletti rendszeres havi 

jövedelem esetén 

570,- 

 

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. A 

személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi 

jövedelmének 25%-át, illetve, ha házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is igénybe vesz, rendszeres 

havi jövedelmének 30%-át. 

 

 

Idősek nappali ellátásának személyi térítési díja 

 

 

Személyi térítési díj nincs, a klublátogatás ingyenes. 
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Demens személyek nappali ellátása étkezéssel 

 

 

Havi rendszeres jövedelem Személyi térítési díj (Ft/adag) 

67.000 Ft és az alatti rendszeres havi jövedelem 

esetén 

212,- (bruttó 270,-) 

67.000 Ft feletti, de 98.000 Ft alatti rendszeres 

havi jövedelem esetén 

330,- (bruttó 420,-) 

98.000 Ft és a feletti, de 127.000 Ft alatti 

rendszeres havi jövedelem esetén 

417,- (bruttó 530,-) 

127.000 Ft és a feletti rendszeres havi 

jövedelem esetén 

512,- (bruttó 650,-) 

 

A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik. A 

személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi 

jövedelmének 30%-át. 

Az ebéd házhoz szállításáért nem kell térítési díjat fizetni. 

 

 

Demens személyek nappali ellátása étkezés nélkül 

 

 

Személyi térítési díj nincs, a klublátogatás ingyenes. 

 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. 

rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében eseti térítési díjat lehet kérni a szállítás szolgáltatásért. 

Ennek összegét és eseteit a házirend, valamint az igénybe vevőkkel kötött megállapodás 

tartalmazza. 

 


