
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

5/2011. (II. 15.) számú rendelet 
 

az önkormányzat szociális intézményeiben alkalmazandó étkezési, és ellátási térítési díjak 
megállapításáról  

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 92. § 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 29/1993. (II. 17.) Korm. 
rendeletre, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

I. Fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.§ 
 

 
A rendelet hatálya kiterjed:  

- nappali ellátásban és szociális étkezésben Vámospércs közigazgatási területére,  
- bentlakásos idősek otthoni ellátásban Hajdú-Bihar megyére, 
- jelző és házi segítségnyújtásban Vámospércs, Nyírmártonfalva, Fülöp és Újléta 

településekre, 
- családsegítésben Vámospércs, Nyírmártonfalva, Nyíracsád és Újléta településekre, 
- Támogató szolgáltatásban Vámospércs, Nyírmártonfalva, Nyírábrány és Újléta 

településekre. 
 

II. Fejezet 
 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 
 

2. § 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat a személyes gondoskodást igénybevevők számára a 
következő szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: 
 
 a) szociális étkeztetés, 
 b) házi segítségnyújtás, 
 c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
 d) családsegítés,  
 e) támogató szolgáltatás, 
 f) nappali ellátás 
  fa) idősek klubja, 
 
 
 



III. Fejezet 
 

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSI FORMÁK 
 
 

3.§ 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat a személyes gondoskodást igénybevevők számára az 
alábbi szakosított szociális ellátásokat biztosítja: 
 a) Ápolást, gondozást nyújtó intézmények 
  aa) idősek otthona 
 
Az ellátás iránti kérelmet a szociális intézmény vezetőjéhez az 1993. évi III. Sztv.-ben 
meghatározott módon kell előterjeszteni. 
Az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. 
 
 

IV. Fejezet 
 

TÉRÍTÉSI DÍJ 
 

4.§ 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 92. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a fenntartásában működő szociális intézményekben fizetendő 
intézményi térítési díjakat az alábbiak szerint határozza meg: 
 

I. Alapszolgáltatás 
 

a.) 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.  

152.- 

Akinek a családjában az egy főre eső 
jövedelem a 42.750 – 85.500.-Ft között 
van.  

192.- 

Akinek a családjában az egy főre eső 
jövedelem meghaladja a 85.500.-Ft-ot  

248.- 

:  
Az intézményi térítési díjak az áfát nem 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) 
 

Ebéd kiszállítási költsége 70.- 
 
 

c.) 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.  

0.- 

akinek családjában az egy főre eső 
jövedelem meghaladja a 42.750.-Ft-ot.  

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. 
§(10) bekezdés alapján 

(forintban) 
 

Étkezési térítési díj:  
- ebéd 

192.- 

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

50.- 

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

50.- 

:  
Az intézményi térítési díj az áfát nem tartalmazza. 

 
 



 
e.) 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. 
 

f.) 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 1.050.- 

 
 
II. Szakosított ellátás 

 
a.) 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  

74.400.- 2.480.- 

Új ellátott, akinek 
családjában az egy főre 

69.000.- 2.300.- 



eső jövedelem nem ha-
ladja meg a 42.750.-Ft-ot.  
Új ellátott, akinek 
családjában az egy főre 
eső jövedelem meghaladja 
a 42.750.-Ft-ot  

74.400.- 2.480.- 

Demens betegek bentla-
kásos intézményi ellátása  

69.000.- 2.300.- 

:  
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.- 

 
 
 

5. §. 
 
(1) A személyi térítési díjat az Szt. 115. § (2) bekezdése alapján az intézményvezető állapítja 
meg. 
 
(2) A személyi térítési díjat  
 a) alapellátások esetében havonta utólag, tárgyhónapot követő hónap10. napjáig kell 
megfizetni,  
 b) szakosított ellátás esetében havonta előre, tárgyhó 10. napjáig kell megfizetni az 
intézmény díjbeszedéssel megbízott dolgozójánál, vagy átutalással az önkormányzat 
költségvetési elszámolási számlájára.  
 
 
 

6. § 
 
(1) Az intézményvezető a hátralékosok névsorát negyedévente köteles jelezni a fenntartónak. 
 
(2) Az intézmény vezetőjének kezdeményezésére a polgármester dönt a térítési díj hátralék 
behajtásáról, illetve a behajthatatlan hátralék törléséről. 
 
 
 



V. Fejezet 
 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 

7. §. 
 

A rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. 
 
 
Vámospércs, 2011. február 14. 
 
 
 
Ménes Andrea polgármester   Kanyóné Papp Klára jegyző  
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
Vámospércs, 2011. február 16. 
 
 
 
      Kanyóné Papp Klára 
       jegyző 
 
 


