
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2011. (III. 01.) számú rendelete 

 
az önkormányzat szociális intézményeiben alkalmazandó étkezési, és ellátási térítési 

díjak megállapításáról szóló 5/2011. (II. 15.) számú rendeletének módosításáról 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet alapján az önkormányzat 
szociális intézményeiben alkalmazandó étkezési, és ellátási térítési díjak megállapításáról 
szóló 5/2011. (II.15.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
 

A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

I. Alapszolgáltatás 
1. Szociális étkeztetés 
 
a.) Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 499 Ft/adag. A 

maximálisan megállapítható térítési díj összege az Szt. 115.§ (1) bekezdése alapján: 
224 Ft/adag  

b.) Az Szt. 115.§ (10) bekezdése alapján a szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 224 
Ft/adag.  

c.) Az Szt. 116. § (3) bekezdése a.) pontja alapján az Intézmény vezetője állapítja meg a 
szociális alapszolgáltatás személyi térítési díját akként, hogy a személyi térítési díj 
nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi 
jövedelmének 30 %-át.    

d.) Az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 

2. Ebéd kiszállítási díja 
 
a.) Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 65 Ft/háztartás 
 

 
MEGNEVEZÉS 

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

(Ft/háztartás) 
 

Ebéd kiszállítási költsége 65 
 

3. Házi segítségnyújtás 
 
a.) Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 977 Ft/óra. 
b.) A Szt. 115.§ (10) bekezdése alapján: a házi segítség nyújtás intézményi térítési díja: 0 

Ft. (térítésmentes)  
c.) Az Szt. 116. § (3) bekezdés b.) pontja alapján az Intézmény vezetője állapítja meg a 

szociális alapszolgáltatás személyi térítési díját akként, hogy a személyi térítési díj 
nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi 
jövedelmének 25 %-át.    
 



4. Idősek nappali ellátása 
 
a.) Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség étkezés nélkül 

223 Ft/nap/fő 
b.) Az l főre jutó étkezési önköltség: 616 Ft/fő/adag. 
c.)  Az intézményi térítési díj az áfát nem tartalmazza. 

 

 
MEGNEVEZÉS 

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

(forintban) 

Étkezési térítési díj: 
ebéd 224 

Intézményi tartózkodási díj étkezés 
igénybevétele mellett (Ft/fő/nap) 0 

Intézményi tartózkodási díj étkezés 
igénybevétele nélkül (Ft/fő/nap) 0 

 
5.  Támogató Szolgálat által nyújtott ellátások 
 
a.) Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított személyi szállítás önköltsége: 146 

Ft/km. 
b.) A személyi segítés önköltsége 1.639 Ft/óra. 
c.) Az intézményi térítési díj ÁFA mentes. 

 

 
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 30 

 
6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
 
a.) Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított önköltsége 55.361 Ft/készülék/év, 152 

Ft/fő/nap.  
b.) A normatív támogatás mértéke 43.197 Ft/készülék/év, 118 Ft/nap/készülék.  
c.) Az Szt. 116. § (3) bekezdés e.) pontja alapján az Intézmény vezetője állapítja meg a 

szociális alapszolgáltatás személyi térítési díját akként, hogy a személyi térítési díj 
nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi 
jövedelmének 2 %-át.    

 

 
MEGNEVEZÉS 

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

Szociálisan 
rászoruló 

esetén 

Szociálisan 
nem rászoruló 

esetén 



Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Ft/ellátási nap 0 35 

 
II. Szakosított ellátás 

 
1. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás  

 
a.) Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 4.873 

Ft/gondozási nap, 146.190 Ft/hónap. 
b.) Az intézményi térítési díj ÁFA mentes. Az Szt. 117. § (2) bekezdés b.) pontja alapján 

az Intézmény vezetője állapítja meg az intézményi ellátásért fizetendő személyi 
térítési díjat akként, hogy megállapítja az ellátást igénylőre vonatkozó 
jövedelemhányadot, amely nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át.    

 

 
MEGNEVEZÉS 

Térítési díj Szt. 115. § (1), és (10) 
bekezdés alapján (forintban) 

Ft/fő/hó Ft/fő/ 
nap 

Átlagos ellátást 
igénybevevők intézményi 

ellátása 
93.900 3.130 

Demens betegek 
bentlakásos intézményi 

ellátása 

 
87.750 

 
2.925 

 
c.) Nappali ellátottak részére biztosított étkezés önköltsége: 1.080 Ft/nap/ellátott 
 

Megnevezés Nyersanyag 
költség 

rezsi 
költség ÁFA Teljes 

önköltség 
egész napos ellátás 487 377 216 1.080 

ebéd (50%) 243 189 108 540 
reggeli (25%) 122 94 54 270 
vacsora (25%) 122 94 54 270 

 
2. §. 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. március 1. napjától kell 
alkalmazni. 
 
Vámospércs, 2011. március 1.  
 

Ménes Andrea                                     Kanyóné Papp Klára 
  polgármester      jegyző 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Vámospércs, 2011. március 1.  
 
   Kanyóné Papp Klára 
    jegyző 


