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ELŐTERJESZTÉS 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2009. március 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére, 

a Szociális Szolgáltató Központban alkalmazható térítési díjak megállapítása tárgyában 
 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A szociális intézményünkben alkalmazható ellátási térítési díjakat a Szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a  29/1993. (II. 17.) számú, többször 
módosított, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló Korm. 
rendelet alapján kell megállapítani minden év március 1. napjáig, amelyet évente egy 
alkalommal lehet felülvizsgálni. A jogszabályi rendelkezés alapján a térítési díj 
maximalizálásra került. Ennek értelmében az egy napra, illetve egy alkalomra jutó ellátás 
összege nem haladhatja  meg az előző évi önköltség és a feladatra jutó támogatás 
különbözetének egy egységre jutó értékét.  
 
A Képviselő-testület a 2008. szeptember 15. napján tartott ülésén döntött a fenti tárgyban 
alkalmazandó intézményi térítési díjakról.  
A jelenlegi előterjesztés a törvényi előírás, és az intézményi átalakítások miatt 
meghatározandó új térítési díjak érdekében készült. A maximálisan alkalmazható díjak a házi 
segítségnyújtás kivételével a 2008. évi beszámoló, és a 2009. évi normatív támogatások adatai 
alapján lettek kiszámolva. A házi segítségnyújtást 2009. január 01-től társulás keretében 
végezzük Újléta és Nyírmártonfalva községekkel közösen. Mivel erre vonatkozóan előző évi 
tényadatunk nincs, ezért a 2009. évi tervezett kiadások, és állami támogatások képezték a 
számítás alapját. 
 Az alábbi táblázatok tartalmazzák a rendeletünkben meghatározott jelenlegi díjakat, a 
Szociális törvény 115.§ (1) bekezdése alapján számolt maximálisan megállapítható díjakat, 
valamint a Szociális törvény 115.§ (10) bekezdése alapján megállapítható kedvezőbb díjakra 
tett javaslatokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Alapszolgáltatás 
 

a.) Szociális étkeztetés 
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 561.- Ft/adag 
 

 
MEGNEVEZÉS 

Térítési díj Szt. 115. 
§(1) bekezdés alapján 

(Ft/adag) 

Térítési díj Szt. 
115. §(10) bekezdés 
alapján (Ft/adag) 

Jelenlegi Javasolt 
új  

Jelenlegi Javasolt 
új 

Akinek családjában az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg a 42.750.-
Ft-ot. (1 adagra jutó normatív 
támogatás= 91.050/251=363.-Ft) 

178.- 198.- 178.- 185.- 

Akinek a családjában az egy főre eső 
jövedelem a 42.750 – 85.500.-Ft között 
van. (1 adagra jutó normatív támogatás= 
80.700/251=322.-Ft) 

220.- 239.- 220.- 230.- 

Akinek a családjában az egy főre eső 
jövedelem meghaladja a 85.500.-Ft-ot (1 
adagra jutó normatív támogatás= 
64000/251=255.-Ft) 

287.- 306.- 287.- 300.- 

:  
Az intézményi térítési díjak az áfát  tartalmazzák. 
 
 

b.) Ebéd kiszállítási díja 
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 173.- Ft/háztartás 
 

 
MEGNEVEZÉS 

Térítési díj Szt. 115. §(1) bekezdés alapján 
(Ft/háztartás) 

Jelenlegi Javasolt új 
Ebéd kiszállítási költsége 65.- 70.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c.) Házi segítségnyújtás 
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 1.740.- Ft/óra 

 
 

MEGNEVEZÉS 
Térítési díj Szt. 115. 

§(1) bekezdés 
alapján (Ft/óra) 

Térítési díj Szt. 115. 
§(10) bekezdés alapján 

(Ft/óra) 
Jelenlegi Javasolt 

új  
Jelenlegi Javasolt 

új 
akinek családjában az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg a 42.750.-Ft-
ot. (1 főre jutó normatív támogatás  
270.700-1 ellátottra jutó önköltség 
223.657=-47.043.-Ft) 

825.- 0 140.- 0 

akinek családjában az egy főre eső 
jövedelem meghaladja a 42.750.-Ft-ot (1 
főre jutó normatív támogatás  171.000-1 
ellátottra jutó önköltség 223.657=52.657.- 

875.- 408.- 270.- 300.- 

:  
Az intézményi térítési díj áfa mentes. 
 
 

 
d.) Idősek nappali ellátása 
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 639.- Ft/nap/fő 
l főre jutó étkezés nélküli önköltség: 159.897.-Ft/fő/év 
Normatív támogatás 146.200.-Ft/év/fő/év 
Számított intézményi térítési díj: 159.897Ft-146.200Ft = 13.697.-Ft/fő/év, 54Ft/fő/nap 
l adagra jutó étkezési önköltség: 585Ft 

 
 

MEGNEVEZÉS 
Térítési díj Szt. 115. 

§(1) bekezdés alapján 
(forintban) 

Térítési díj Szt. 115. 
§(10) bekezdés alapján 

(forintban) 
Jelenlegi Javasolt 

új  
Jelenlegi Javasolt új 

Étkezési térítési díj:  
- ebéd 

250.- 220.- 220.- 230.- 

Intézményi tartózkodási díj étkezés 
igénybevétele mellett (Ft/fő/nap) 

30.- 30.- 30.- 54.- 

Intézményi tartózkodási díj étkezés 
igénybevétele nélkül (Ft/fő/nap) 

30.- 30.- 30.- 54.- 

:  
Az intézményi térítési díj az áfát tartalmazza. 

 
 
 
 
 
 



e.) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás  
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 4.946.- 
Ft/gondozási nap, 148.380.-Ft/hónap, 1.805.422.-Ft/fő/év 

 
 

MEGNEVEZÉS 
 

Térítési díj Szt. 115. §(1) bekezdés 
alapján (forintban) 

Térítési díj Szt. 115. §(10) 
bekezdés alapján (forintban) 

Jelenlegi Javasolt új  Jelenlegi Javasolt új  
 Ft/fő/hó Ft/fő/ 

nap 
Ft/fő/hó Ft/fő/ 

nap 
Ft/fő/

hó 
Ft/fő/
nap 

Ft/fő/
hó 

Ft/fő/n
ap 

Akikre 2007. december 
hónapban normatív 
támogatásban részesült 
az önkormányzat. 
(önköltség 1.805.422.-Ft. 
normatív támogatás 
689.000.-Ft 

85.980.- 2.866.- 93.030.- 3.101.- 71.400
.- 

2.380.- 74.400
.- 

2.480.- 

Új ellátott, akinek 
családjában az egy főre 
eső jövedelem nem ha-
ladja meg a 42.750.-Ft-
ot. ( normatív támogatás 
772.700.-Ft/év/fő 

79.020.- 2.634.- 86.040.- 2.868.- 66.000
.- 

2.200.- 69.000
.- 

2.300.- 

Új ellátott, akinek 
családjában az egy főre 
eső jövedelem 
meghaladja a 42.750.-Ft-
ot (normatív támogatás 
689.000.-Ft) 

85.980.- 2.866.- 93.030.- 3.101.- 71.400
.- 

2.380.- 74.400
.- 

2.480.- 

Demens betegek bentla-
kásos intézményi ellátása 
(normatív támogatás 
787.450.-Ft) 

77.790.- 2.593.- 84.810.- 2.827.- 66.000
.- 

2.200.- 69.000
.- 

2.300.- 

:  
Az intézményi térítési díj  áfa mentes. 

 
Jelenlegi adatok 
Nappali ellátottak részére biztosított étkezés önköltsége: 967.-Ft/nap/ellátott 
 

 
Megnevezés 

Nyersa-
nyag 
ktg. 

Rezsi 
ktg. 

áfa Teljes 
önktg. 

- egész napos ellátás önktg  443.- 363.- 161.- 967.- 
- ebéd önktg. 288.- 236.- 105.- 629.- 
- reggeli önktg. 44.- 36.- 16.- 96.- 
- tízórai önktg. 44.- 36.- 17.- 97.- 
- uzsonna önktg. 44.- 36.- 17.- 97.- 
- vacsora önktg. 22.- 18.- 8.- 48.- 

 



Javasolt adatok 
Nappali ellátottak részére biztosított étkezés önköltsége: 746.-Ft/nap/ellátott 
 

 
Megnevezés 

Nyersa-
nyag 
ktg. 

Rezsi 
ktg. 

áfa Teljes 
önktg. 

- egész napos ellátás önktg  443.- 303.- 149.- 895.- 
- ebéd önktg. 288.- 198.- 97.- 583.- 
- reggeli önktg. 44.- 30.- 15.- 89.- 
- tízórai önktg. 44.- 30.- 15.- 89.- 
- uzsonna önktg. 44.- 30.- 15.- 89.- 
- vacsora önktg. 22.- 15.- 7.- 45.- 

 
 
f.) Támogató Szolgálat által nyújtott ellátások 
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított személyi szállítás önköltsége  186.- Ft/km, 
személyi segítés önköltsége 794.-Ft/óra, egy ellátottra jutó önköltség 33.-Ft/óra. 

 
 

MEGNEVEZÉS 
Térítési díj Szt. 115. §(1) bekezdés alapján 

(forintban) 
Jelenlegi Javasolt új 

 Szociálisan 
rászoruló 

esetén 

Szociálisan 
nem 

rászoruló 
esetén 

Szociálisan 
rászoruló 

esetén 

Szociálisan 
nem 

rászoruló 
esetén 

Személyi segítés óradíja 0 340.- 0 350.- 
Szállítási kilométer díj 0 10.- 0 10.- 

: 
  

Az intézményi térítési díj  áfa mentes. 
 

g.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított önköltsége  42.123.- Ft/készülék/év, 
3.510.-Ft/hó/készülék. Normatív támogatás 29.500.-Ft/készülék/év. 

 
 

MEGNEVEZÉS 
Térítési díj Szt. 115. §(1) bekezdés alapján 

(forintban) 
Jelenlegi Javasolt új 

 Szociálisan 
rászoruló 

esetén 

Szociálisan 
nem 

rászoruló 
esetén 

Szociálisan 
rászoruló 

esetén 

Szociálisan 
nem 

rászoruló 
esetén 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Ft/hó  

0 1.000 0 1.052.- 

 
 

 
 



Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tegyen javaslatot a különböző díjak mértékére. 
 
 
Vámospércs, 2009. március 10. 
 
 
 
 
                                                                                                       Ménes Andrea 
                                                                                                        polgármester   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2009. (03. 30.) számú rendelete 

 
az önkormányzat  Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 19/2005. (IX. 09.) 

számú rendeletének módosításáról 
 
 
 

1.§ 
 

A rendelet 2. számú mellékletének helyébe az alábbi 2. számú melléklet lép: 
 
2. számú melléklet 
 

II. Alapszolgáltatás 
 

h.) Szociális étkeztetés 
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 561.- Ft/adag 
 



 
MEGNEVEZÉS 

Térítési díj Szt. 
115. §(10) bekezdés 
alapján (Ft/adag) 

Akinek családjában az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg a 42.750.-
Ft-ot. (1 adagra jutó normatív 
támogatás= 91.050/251=363.-Ft) 

154.- 

Akinek a családjában az egy főre eső 
jövedelem a 42.750 – 85.500.-Ft között 
van. (1 adagra jutó normatív támogatás= 
80.700/251=322.-Ft) 

192.- 

Akinek a családjában az egy főre eső 
jövedelem meghaladja a 85.500.-Ft-ot (1 
adagra jutó normatív támogatás= 
64000/251=255.-Ft) 

250.- 

:  
Az intézményi térítési díjak az áfát  nem tartalmazzák. 
 

i.) Ebéd kiszállítási díja 
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 173.- Ft/háztartás 
 

 
MEGNEVEZÉS 

Térítési díj Szt. 115. 
§(1) bekezdés alapján 

(Ft/háztartás) 
 

Ebéd kiszállítási költsége 70.- 
 
 

j.) Házi segítségnyújtás 
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 1.740.- Ft/óra 

 
 

MEGNEVEZÉS 
Térítési díj Szt. 115. 

§(10) bekezdés alapján 
(Ft/óra) 

 
akinek családjában az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg a 42.750.-Ft-
ot. (1 főre jutó normatív támogatás  
270.700-1 ellátottra jutó önköltség 
223.657=-47.043.-Ft) 

0 

akinek családjában az egy főre eső 
jövedelem meghaladja a 42.750.-Ft-ot (1 
főre jutó normatív támogatás  171.000-1 
ellátottra jutó önköltség 223.657=52.657.- 

300.- 

:  
Az intézményi térítési díj áfa mentes. 

 



k.) Idősek nappali ellátása 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 639.- Ft/nap/fő 
l főre jutó étkezés nélküli önköltség: 159.897.-Ft/fő/év 
Normatív támogatás 146.200.-Ft/év/fő/év 
Számított intézményi térítési díj: 159.897Ft-146.200Ft = 13.697.-Ft/fő/év, 54Ft/fő/nap 
l adagra jutó étkezési önköltség: 585Ft 

 
 

MEGNEVEZÉS 
Térítési díj Szt. 115. 

§(10) bekezdés alapján 
(forintban) 

 
Étkezési térítési díj:  
- ebéd 

192.- 

Intézményi tartózkodási díj étkezés 
igénybevétele mellett (Ft/fő/nap) 

54.- 

Intézményi tartózkodási díj étkezés 
igénybevétele nélkül (Ft/fő/nap) 

54.- 

:  
Az intézményi térítési díj az áfát nem tartalmazza. 

 
l.) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás  
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 4.946.- 
Ft/gondozási nap, 148.380.-Ft/hónap, 1.805.422.-Ft/fő/év 

 
 

MEGNEVEZÉS 
Térítési díj Szt. 115. §(10) bekezdés 

alapján (forintban) 
 

 Ft/fő/hó Ft/fő/ 
nap 

Akikre 2007. december 
hónapban normatív 
támogatásban részesült az 
önkormányzat. (önköltség 
1.805.422.-Ft. normatív 
támogatás 689.000.-Ft 

74.400.- 2.480.- 

Új ellátott, akinek 
családjában az egy főre 
eső jövedelem nem ha-
ladja meg a 42.750.-Ft-ot. 
( normatív támogatás 
772.700.-Ft/év/fő 

69.000.- 2.300.- 

Új ellátott, akinek 
családjában az egy főre 
eső jövedelem meghaladja 
a 42.750.-Ft-ot (normatív 
támogatás 689.000.-Ft) 

74.400.- 2.480.- 

Demens betegek bentla-
kásos intézményi ellátása 
(normatív támogatás 

69.000.- 2.300.- 



787.450.-Ft) 
:  

Az intézményi térítési díj  áfa mentes. 
 
Nappali ellátottak részére biztosított étkezés önköltsége: 746.-Ft/nap/ellátott 
 

 
Megnevezés 

Nyersa-
nyag 
ktg. 

Rezsi 
ktg. 

áfa Teljes 
önktg. 

- egész napos ellátás önktg  443.- 303.- 149.- 895.- 
- ebéd önktg. 288.- 198.- 97.- 583.- 
- reggeli önktg. 44.- 30.- 15.- 89.- 
- tízórai önktg. 44.- 30.- 15.- 89.- 
- uzsonna önktg. 44.- 30.- 15.- 89.- 
- vacsora önktg. 22.- 15.- 7.- 45.- 

 
 
m.) Támogató Szolgálat által nyújtott ellátások 
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított személyi szállítás önköltsége  186.- Ft/km, 
személyi segítés önköltsége 794.-Ft/óra, egy ellátottra jutó önköltség 33.-Ft/óra. 

 
 

MEGNEVEZÉS 
Térítési díj Szt. 115. §(1) 

bekezdés alapján (forintban) 
 

 Szociálisan 
rászoruló 

esetén 

Szociálisan 
nem rászoruló 

esetén 
Személyi segítés óradíja 0 350.- 
Szállítási kilométer díj 0 10.- 

: 
  

Az intézményi térítési díj  áfa mentes. 
 

n.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított önköltsége  42.123.- Ft/készülék/év, 
3.510.-Ft/hó/készülék. Normatív támogatás 29.500.-Ft/készülék/év. 

 
 

MEGNEVEZÉS 
Térítési díj Szt. 115. §(1) 

bekezdés alapján (forintban) 
 

 Szociálisan 
rászoruló 

esetén 

Szociálisan 
nem rászoruló 

esetén 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Ft/hó  

0 1.052.- 

 
 



2. §. 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009 április 15. napjától kell 
alkalmazni. 
 
Vámospércs, 2009. március 10. 
 
 
 
Ménes Andrea  polgármester                                    Dr. Bora Bernadett jegyző 


