
 

2. melléklet1234 

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) 

71.000 Ft és az alatti rendszeres havi jövedelem 

esetén 

244,094 Ft (bruttó 310 Ft) 

71.000 Ft feletti, de 103.000 Ft alatti 

rendszeres havi jövedelem esetén 

377,952 Ft (bruttó 480 Ft) 

103.000 Ft és a feletti, de 133.000 Ft alatti 

rendszeres havi jövedelem esetén 

484,251 Ft (bruttó 615 Ft) 

133.000 Ft és a feletti rendszeres havi 

jövedelem esetén 

586,614 Ft (bruttó 745 Ft) 

 

 

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) 

71.000 Ft és az alatti rendszeres havi jövedelem 

esetén 

250,- 

71.000 Ft feletti, de 103.000 Ft alatti rendszeres 

havi jövedelem esetén 

370,- 

103.000 Ft és a feletti, de 133.000 Ft alatti 

rendszeres havi jövedelem esetén 

530,- 

133.000 Ft és a feletti rendszeres havi 

jövedelem esetén 

635,- 

 

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. 

 

 

 
1 Módosította a 2/2019. (I. 11.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 12-től. 
2 Módosította a 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. április 1-től. 
3 Módosította a 3/2020. (III. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. április 1-től. 
4 Módosította az 5/2022. (IV. 8.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2022. szeptember 1-től. 



 

 

Demens személyek nappali ellátása étkezéssel 

 

Havi rendszeres jövedelem Személyi térítési díj (Ft/adag) 

71.000 Ft és az alatti rendszeres havi jövedelem 

esetén 

244,094 Ft (bruttó 310 Ft) 

71.000 Ft feletti, de 103.000 Ft alatti 

rendszeres havi jövedelem esetén 

377,952 Ft (bruttó 480 Ft) 

103.000 Ft és a feletti, de 133.000 Ft alatti 

rendszeres havi jövedelem esetén 

484,251 Ft (bruttó 615 Ft) 

133.000 Ft és a feletti rendszeres havi 

jövedelem esetén 

586,614 Ft (bruttó 745 Ft) 

 

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. 

 


