
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 
Tel.: 63 / 578–510  Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 

 
7-4/2014. 

E L Ő T E R J E SZ T É S 
az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 

2014. február 05. napján tartandó ülésére 
 
 

Tárgy: A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott ellátások 2014. évi intézményi térítési díjai 
összegének megállapítása 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92/B. 
§-a (1) bekezdés a) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami 
fenntartója konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat. 
 
Szociális ellátások intézményi térítési díjainak megállapítása jogszabályi háttere áttekintése: 
az Szt. 115. § (1)bekezdése értelmében a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
térítési díja (továbbiakban: intézményi térítési díj) - a 88. § (1) bekezdése szerinti intézmények 
kivételével -  a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás 
egy főre jutó összegének különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is 
szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek 
arányában történő megosztásával.  
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése értelmében: a szolgáltatási önköltséget tárgyévre tervezett adatok 
alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. Ugyanezen paragrafus (10) bekezdése 
értelmében a fenntartó az intézményi térítési díjat az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint kiszámított és külön 
jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 
Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a fenntartó a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális ellátásért intézményi térítési díjat állapít meg. 
A Kormányrendelet 3. § (1)- (4) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat és a személyi térítési 
díjat: 
 

a) étkeztetés esetén ellátási napra, 

b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, 

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, 

d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre, 

e) nappali ellátás esetén ellátási napra, 

f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra 

vetítve kell meghatározni. 
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A (2) bekezdésben a bentlakásos intézményi ellátás esetére az alábbi rendelkezés alkalmazása kötelező: 
 
a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része, 

b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része 

a hónapok naptári napjainak számától függetlenül. 
 
Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkező szolgáltató, 
intézmény esetén, ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá bentlakásos ellátás esetén 
épületenként külön-külön is meghatározható a (3) bekezdés szerint.  
 
A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása 
következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő 
módon kerekítve kell meghatározni, a (4) bekezdésben foglaltakat alkalmazva, azaz: 
A kerekítés szabálya a következő: 

a) a  0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; 

b) a  2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; 

c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; 

d) a  7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 

forintra végződő összegre kell kerekíteni. 
 
Az intézményi térítési díjak megállapításának menete az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában lévő intézményekben nyújtott 
szolgáltatások esetén: 
- a Társulás által fenntartott intézmények intézményi térítési díjait a Társulást alkotó települések 
adatai, javaslatai alapján az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
(továbbiakban: Társulási Tanács) állapítja meg. 
- Az Szt. 92. § (1) bekezdése b) pontja értelmében:  
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt 
települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása szerint a Társulás által fenntartott 
szociális alap- és szakosított ellátások igénybe vétele után fizetendő térítési díj megállapítása, jogszabályba foglalása jogát 
a Társulás székhely települése önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja, önkormányzati rendelet megalkotásával. 
A Társulás székhely települése: Csanytelek Község. 
 
A 2014. évi intézményi térítési díjaik összegére és az ebből adott kedvezményekre vonatkozó 
javaslat: 

 
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 

       (Székhely: 6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) 
 

Étkeztetés 
 

Ellátási területe: Csanytelek, Felgyő községek közigazgatási területe.  
Csanytelek községben az étkeztetés biztosítása a KÉBSZ Kft. által történik, vonatkozó szerződésben 
foglaltak szerint. 
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 871.,- Ft/ellátási nap/fő. 
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Az étkeztetés szolgáltatás igénybevétele után a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás összege: 243,- Ft/ellátási nap/fő. 
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj 628,- Ft, mely helyett alacsonyabb összegben, 
500,- Ft/ellátási nap/főben indokolt a térítési díj összegét megállapítani, mivel az emelésre nincs 
fizetőképes kereslet.  
Az étel kiszállításának díja: 200,- Ft/ellátási nap. 
 
Felgyő községben az étkeztetés biztosítása az önkormányzati tulajdonú konyha által történik, mely 
indokolttá teszi, hogy a Felgyő községben igénybevett étkezési szolgáltatás intézményi térítési díja eltérjen a 
Csanyteleki székhelyű Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által alkalmazott az étkeztetés igénybevétele után 
felszámított összegétől, tehát alacsonyabb összegben kerüljön meghatározásra. 
Felgyő községben a szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 871,- 
Ft/ellátási nap/fő. 
Az étkezés szolgáltatás igénybevétele után a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás összege: 243,- Ft/ellátási nap/fő. 
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj 628,- Ft, mely helyett alacsonyabb összegben, 
415,- Ft/ellátási nap/fő Felgyő község területén. 
 
Az étkeztetés kiszállítása Felgyő község területén: 85,- Ft/ellátási nap. 
 
Az intézményi térítési díjból javasolt kedvezmény Felgyő községben a személyi térítési díj megállapítása 
során: - a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-a alatti jövedelműek esetén 285,- Ft/ellátási nap 
(adag)/fő. 
  
A szociálisan nem rászorultak által fizetendő napi térítési díj összege (kerekítve) Csanytelek községben 630,- 
Ft,  Felgyő községben 620,- Ft. 
 

Házi segítségnyújtás 
 

A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 2.610,- Ft/gondozási óra.  
A szolgáltatás központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatása: 94,- Ft/gondozási óra. 
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj 2.516,-Ft/gondozási óra, melynél kevesebb 
összegben, ez eddigi gyakorlatnak megfelelve az intézményi térítési díj 0,- Ft/gondozási óra 
összegben való megállapítása javasolt. 
 

Nappali ellátás-idősek részére 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 15. § (1) bekezdése értelmében a nappali ellátás 
esetében, az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni 

a) a csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, 

b) a napközbeni tartózkodást és az ott étkeztetést igénybevevőkre, ahol az intézményi térítési 

díj megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.  

A Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése értelmében a nappali ellátás keretében igénybe vett étkeztetés 
intézményi térítési díját a rendelet szerinti étkeztetésnél meghatározottak szerint kell megállapítani.  
 
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 424,- Ft/ellátási nap/fő. 
A szolgáltatás központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatása: 651,- Ft/ellátási nap 
/fő. 
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Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj -227,- Ft/ellátási nap.  
Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege 
nulla, így az intézményi térítési díj összege a csak napközbeni tartózkodást igénybevevőknek 0,- 
Ft. 
A nappali ellátást igénybevevők csak az étkeztetésre fizetnek térítési díjat. Az étkeztetést igénybe vevők 
által fizetendő térítési díj összege az étkeztetésnél írtak szerint szabályozandó. 
 

Családsegítés 
 

Az Szt. 115/A. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a családsegítést térítésmentesen kell biztosítani, 
tehát intézményi térítési díj nem állapítható meg. A családsegítés ellátási területe: Felgyő, Tömörkény, 
Csanytelek községek közigazgatási területe. 
 

Gyermekjóléti szolgáltatás 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 149. § értelmében 
a családsegítéssel azonos módon- térítésmentesen – nyújtott szolgáltatás, tehát intézményi térítési díjat 
nem lehet kiszabni. A szolgáltatás ellátási területe: Felgyő, Tömörkény, Csanytelek községek 
közigazgatási területe. 
 

Ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona 
 

Az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján 
meghatározott önköltség összege: 4.962,- Ft/ellátási nap /fő. 
A szociális szolgáltatás központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás összege: 2.195,- 
Ft/ellátási nap /fő. 
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj a kerekítés szabályait figyelembe véve: 2.765,-
Ft/ellátási nap, 82.950,- Ft/hó/fő, mely helyett alacsonyabb összegben: 2.430,- Ft/ellátási nap/fő, 72.900,- 
Ft/hó/fő a javasolt intézményi térítési díj. 
A napi térítési díj összegéből a reggeli 152.,- Ft, az ebéd 372,- Ft, a  vacsora 152,- Ft. 

 
 
 

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 
(Székhely: Tömörkény,Ifjúság u. 8.) 

 
Étkeztetés 

 
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 652,- Ft/ellátási nap/fő. 
A szolgáltatás központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatása: 243,- Ft/ellátási 
nap/fő. 
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj: 409,- Ft, kerekítve 410,- Ft/ellátási nap/fő. 
 
 Az intézményi térítési díjból javasolt kedvezmény a személyi térítési díj megállapítása során: 

- akinek a rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a tárgyév január elsején érvényben lévő 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, az  intézményi térítési díj 40%-át (a kerekítés 
szabályait figyelembe véve) 165,- Ft-ot köteles fizetni; 

- akinek a rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a tárgyév január elsején érvényben lévő 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-val növelt összegét, az intézményi 
térítési díj 50%-át (a kerekítés szabályait figyelembe véve) 205,- Ft-ot köteles fizetni; 
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- akinek a rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a tárgyév január elsején érvényben lévő 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-val növelt összegét, az intézményi 
térítési díj 60%-át (a kerekítés szabályait figyelembe véve) 245,- Ft-ot köteles fizetni; 

- akinek a rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a tárgyév január elsején érvényben lévő 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 70%-val növelt összegét, az intézményi 
térítési díj 80%-át (a kerekítés szabályait figyelembe véve) 330,- Ft-ot köteles fizetni. 

 
Kiszállítás: az étel házhozszállítását kérheti az a mozgásában korlátozott, akinek a háziorvos igazolása 
szerint indokolt, vagy a 70. életévét betöltötte. A szolgáltatásért naponta150,- Ft-ot kell megtéríteni. 
 

Házi segítségnyújtás 
 

A házi segítségnyújtás szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltség összege: 
902,- Ft/gondozási óra. 
A szociális szolgáltatás központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás összege: 94,- 
Ft/gondozási óra. 
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj összege: 808,- Ft/gondozási óra, melynél 
alacsonyabb összegben, 0,- Ft/gondozási órában javasolt meghatározni. 
A házi segítségnyújtást az intézmény térítésmentesen nyújtja. 
 

Nappali ellátás-idősek részére 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 15. § (1) bekezdése értelmében a nappali ellátás esetében, az 
intézményi térítési díjat külön kell meghatározni 

a) a csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, 

b) a napközbeni tartózkodást és az ott étkeztetést igénybevevőkre, ahol az intézményi térítési 
díj megegyezik az a) pont szerint meghatározott és a (2) bekezdés szerinti díj összegével.  
A Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése értelmében a nappali ellátás keretében igénybe vett étkezés 
intézményi térítési díját a rendelet szerint étkeztetésnél meghatározottak szerint kell megállapítani.  

A szociális szolgáltatás - napközbeni tartózkodás- tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott 
önköltsége: 496,- Ft/ellátási nap /fő. 
A szociális szolgáltatás - napközbeni tartózkodás- központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított támogatása: 651,- Ft/ellátási nap /fő. 
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj - 155,- Ft/ellátási nap.  
Az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege 
nulla, így az intézményi térítési díj összege a csak napközbeni tartózkodást  igénybevevőknek 0,- 
Ft. 
A szociális szolgáltatást igénybevevők csak az étkeztetés igénybe vétele után  fizetnek térítési díjat. Az 
étkeztetést igénybe vevők térítési díja az étkeztetésnél felsoroltak szerint állapítható meg. 
 

Ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona 
 
Az elmúlt évektől eltérően nem lehetséges külön átlagos szintű és demens betegek vonatkozásában 
intézményi térítési díjat megállapítani ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményben, mivel a 
2014. évi költségvetési törvény az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok 
támogatását nevesíti, amely a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók 
bértámogatásából és intézmény-üzemeltetési támogatásból tevődik össze. 
 



 6

Az ápolást, gondozást nyújtó Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon tárgyévre tervezett 
adatai alapján meghatározott egy főre jutó önköltség összege: 4.762,- Ft/ellátási nap/fő. 
A szociális szolgáltatás központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás összege: 2.362,- 
Ft/ellátási nap/fő. 
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj a kerekítés szabályait figyelembe véve: 2.400,- 
Ft/ellátási nap, 72.000,- Ft/hó/fő. 
A napi térítési díj összegéből a reggeli 220,- Ft, az  ebéd 550,- Ft,a  vacsora 350,- Ft, a diétás tízórai 
160,- Ft, a diétás uzsonna 140,- Ft. 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ágazati törvényekben meghatározott 
feladatok teljesítése érdekében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról tárggyal önkormányzati rendeletet alkot, mely rendeletben foglaltakat a 
Társulás által fenntartott intézményekre és azok szociális szolgáltatásait igénybevevőkre kell kötelezően 
alkalmazni.  
 
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Indítványozom az előterjesztés és melléklete megtárgyalását és a határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
Csanytelek, 2014. január 23. 
      Tisztelettel: 
 
 
 
         Forgó Henrik 
             Társulási Tanács Elnöke 
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…./2014. (II.....) Atmöt határozat 
 
Tárgy:   A Társulás fenntartásában lévő szociális intézményekben nyújtott szociális  ellátások 2014. évi intézményi 

térítési díjai összegeinek megállapítása 
 

Határozati javaslat 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta:  
 
1.) A Társulás Társulási Tanácsa -  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva - a Társulás által 
fenntartott Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapítja 
meg: 

 
 

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
 

 
 

Szolgáltatás 
formája 

 
Költségve-

tési 
támogatás 

összege 
(Ft/fő) 

Egy 
szolgáltatási 
egységre jutó 
költségvetési 

támogatás 
(Ft/fő) 

 
Tervezett 

szolgáltatási 
önköltség összege 

(Ft/fő) 

 
 

Intézményi térítési díj 
összege (Ft/fő) 

 
étkeztetés  
(Csanytelek) 

 
60.896,- 

 
243,- 

 
egy ellátási 
 nap (adag) 
önköltsége 

 
871,- 

 
egy ellátási nap 
(adag) térítési 
díjának összege 

 
628,- 

helyett 
500,- 

étel házhoz 
szállítása  
(Csanytelek) 

  házhoz 
szállítás 
önköltsége 

 
200,- 

 
házhoz szállítás 
(ellátási nap) 

 
200,- 

 
étkeztetés 
(Felgyő) 

 
 
 
 

60.896,- 

 
 
 
 

243,- 

 
 
 
egy ellátási 
nap (adag) 
önköltsége 

 
 
 
 

871,- 

 
 
 
egy ellátási nap 
(adag) térítési 
díj összege 

628,- 
helyett 
415,- 

étkeztetés  
(Felgyő)  
(akinek a 
jövedelme a 
nyugdíjmini-
mumot nem 
haladja meg) 

 
 

285,- 

Étel házhoz 
szállítása 
(Felgyő) 

  Házhoz 
szállítás 
önköltsége 

 
85,- 

 
házhoz szállítás 
(ellátási nap) 

 
85,- 

házi segítség-
nyújtás 
(ellátási 
területen) 

 
188.500,- 

 
94,- 

egy 
gondozási 
óra 
önköltsége 

 
2.610,- 

 
egy gondozási 
óra térítési díj 
összege 

 
2.516,- 
helyett 

0,- 
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nappali ellátás 
– Idősek 
Klubja  
csak nappali 
tartózkodás 
esetén 

 
 
 
 

163.500,- 
 

 

 
 
 
 

651,- 
 

 

 
 
egy ellátási 
nap 
önköltsége 

 
 
 
 

424,- 

 
 
egy ellátási nap 
térítési díj 
összege  

 
 
 

 
0,- 

 
 

nappali ellátás 
– Idősek 
Klubja  
nappali 
tartózkodás és 
étkeztetés 
esetén 

 
 
 

60.896,- 

 
 
 

243,- 

 
 
egy ellátási 
nap 
önköltsége 

 
 
 
871,- 

 
 
egy ellátási nap 
(adag) térítési 
díja  

 
 

628,- 
helyett 
500,- 

ápolást, 
gondozást 
nyújtó 
intézmény – 
idősek 
otthona 
(Csanytelek) 

 
 

 
801.260,- 

 
 

 
2.195,- 

 
 
1 főre jutó 
napi 
önköltség 

 
 

 
4.962,- 

 
napi térítési díj 
összege (Ft)* 

2.765,- 
helyett 
2.430,- 

 
havi térítési díj 
összege (Ft) 

82.950,- 
helyett 
72.900,-  

 A napi térítési díjak az alábbi étkeztetés költségeit tartalmazzák: 
a) reggeli térítési díja:  152,- Ft/fő/nap 
b) ebéd térítési díja:      372,- Ft/fő/nap 
c) vacsora térítési díja:  152,- Ft/fő/nap 

 
 

 
Intézményi térítési díjból adott kedvezmények – személyi térítési díj megállapítása során  

Étkeztetés (Felgyő község) 
 

 
Kedvezménnyel érintettek köre 

 

 
Fizetendő térítési díj összege(Ft/fő) 

Akinek a jövedelme a nyugdíjminimum 100 %-át 
nem haladja meg 

 
egy ellátási nap (adag) térítési díja 

 
285,- 

 
 
 

 
Szociálisan nem rászorult személyek térítési díjainak meghatározása  

 
 
Szolgáltatás fajtája 

 
Szolgáltatási egység megnevezése 

 
Térítési díj összege (Ft/fő)  
     

étkeztetés-Csanytelek ellátási nap (adag) 630,- 
étkeztetés-Felgyő ellátási nap (adag) 620,- 
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2.) A Társulás Társulási Tanácsa - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva -  a Társulás által 
fenntartott Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon intézményi térítési díja összegét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

 
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 

 
 
 
 

Szolgáltatás 
formája 

 
 

Költségvetési 
támogatás 

összege 
(Ft/fő) 

Egy 
szolgáltatási 

egységre 
jutó 

költségvetési 
támogatás 

(Ft/fő) 

 
 

Tervezett 
szolgáltatási 

önköltség összege 
(Ft/fő) 

 
 
 

Intézményi térítési 
díj összege (Ft/fő) 

étkeztetés 
(ellátási 
területen) 

 
60.896,- 

 
243,- 

egy ellátási 
nap (adag) 
önköltsége 

 
652,- 

egy ellátási 
nap (adag) 
térítési díja 

 
410,- 

 
Étel házhoz 
szállítása 

   
egy ellátási 
nap (adag) 
szállítási 
önköltsége 

 
 

150,- 

egy ellátási 
nap 
házhoz 
szállítás 
díja 

 
 

150,- 

házi segítség-
nyújtás 
(ellátási 
területen) 

 
 

188.500,- 

 
 

94,- 

egy 
gondozási 
óra 
önköltsége 

 
 

902,- 

egy 
gondozási 
óra térítési 
díja 

 
808,- 
helyett  

0,- 
nappali ellátás 
– Idősek 
Klubja  
csak nappali 
tartózkodás 
esetén 

 
 

163.500,- 
 

 

 
 

651,- 
 

 

 
egy ellátási 
nap 
önköltsége 

 
 

496,- 

 
egy ellátási 
nap térítési 
díj összege 

 
 

0,- 

nappali ellátás 
– Idősek 
Klubja  
nappali 
tartózkodás és 
étkeztetés 
esetén 

 
 
 

60.896,- 

 
 
 

243,- 

 
 
egy ellátási 
nap (adag) 
önköltsége 

 
 
 

652,- 

 
 
egy ellátási 
nap (adag) 
térítési díja 

 
 
 

410,- 

ápolást, 
gondozást 
nyújtó 
intézmény – 
idősek 
otthona 

 
 

862.256,- 

 
 

2.362,- 

 
egy főre 
jutó napi 
önköltség 

 
 
4.762,- 

napi 
térítési díj 
összege  

 
2.400,- 

havi 
térítési díj 
összege 

 
72.000,- 

 A napi térítési díj összege az étkeztetés költségeit tartalmazzák: 
a) reggeli térítési díja:  220,- Ft/fő/nap 
b) ebéd térítési díja:  550,- Ft/fő/nap 
c) vacsora térítési díja:  350,- Ft/fő/nap 
d) diétás tízórai díja:  160,- Ft/fő/nap 
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e) diétás uzsonna díja:  140,- Ft/fő/nap

 
Intézményi térítési díjból adott kedvezmények – személyis térítési díj megállapítása során  

Étkeztetés (Tömörkény) 
 

Kedvezménnyel érintettek köre Fizetendő térítési díj összege (Ft/fő/adag) 
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 100 %-át 
nem haladja meg 

1 ellátási nap (adag) az intézményi 
térítési díj 40% 

 
165,- 

Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 130 %-át 
nem haladja meg 

1 ellátási nap (adag) az intézményi 
térítési díj 50% 

 
205,- 

Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum  150 %-át 
nem haladja meg 

1 ellátási nap (adag) az intézményi 
térítési díja 60% 

 
245,- 

Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 170 %-át 
nem haladja meg 

1 ellátási nap (adag) az intézményi 
térítési díja 80% 

 
330,- 

 
3.) A Társulási Tanács döntése az intézményi térítési díjakról csak a Társulási Megállapodásban erre 

kijelölt székhely település: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által jelen 
határozatban rögzített térítési díj megállapítással egyező tartalmú, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendeletének kihirdetését követően lép hatályba, 2014. április 01. napjával. 

 
Végrehajtás határideje:      azonnal, legkésőbb 2014. február 28. 

Végrehajtásért felelős:       Forgó Henrik elnök, 
      Kató Pálné hivatalvezető 

Beszámolás határideje:     soros ülés 

 
Határozatról  értesítést kap: 

- Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 
- Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Vezetője (Feladat-ellátó) (Helyben) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Vezetője (Tömörkény) 
- Irattár 


