
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2010.(IV.30.) 

 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások és az önkormányzati munkahelyi 

vendéglátás térítési díjainak megállapításáról szóló 7/2009.(IV.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Demecser Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében, (2) bekezdés a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

 
1.§. 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások és az önkormányzati munkahelyi 
vendéglátás térítési díjainak megállapításáról szóló 7/2009.(IV.10.) 
önkormányzati rendelet 11.§ (6) bekezdésében a „100,-Ft/nap/adag” szövegrész 
helyébe a „bruttó 104,-Ft/nap/adag” szöveg lép. 

 
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások és az önkormányzati munkahelyi 

vendéglátás térítési díjainak megállapításáról szóló 7/2009.(IV.10.) 
önkormányzati rendelet 13.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
”(1) A nappali ellátás (idősek klubja) intézményi és személyi térítési díját az 1. 
számú melléklet tartalmazza.” 

 
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások és az önkormányzati munkahelyi 

vendéglátás térítési díjainak megállapításáról szóló 7/2009.(IV.10.) 
önkormányzati rendelet 1., 2., 3. és 4. melléklete helyébe az 1., 2., 3. és 4. 
melléklet lép. 

 
2.§ 

(1) Ez a rendelet 2010. május 01-jén lép hatályba és 2010. május 2-án hatályát 
veszti. 
 

(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások és az önkormányzati 
munkahelyi vendéglátás térítési díjainak megállapításáról szóló 7/2009.(IV.10.) 
rendelet módosításáról szóló 11/2009.(VII.03.) önkormányzati rendelet. 

 
Kiss Gyula    Mártonné dr. Csimbók Ildikó 
Polgármester   Jegyző helyett eljáró 
 
        Imréné Bötykös Katalin 
         köztisztviselő 

 
Jelen rendeletet 2010. április 30.-án kihirdettem. 
 
    Mártonné dr. Csimbók Ildikó 
    Jegyző helyett eljáró 
 

Imréné Bötykös Katalin 
         köztisztviselő



 
1. melléklet a 10/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 

 
 

„1. melléklet a 7/2009.(IV.10.) önkormányzati rendelethez  
 

Demecser Város közigazgatási területén igénybe vett szociális ellátások 
intézményi és személyi térítési díja 

 
 

1. A szociális étkeztetés térítési díja 
 
1.1. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 

 

Étkeztetés önköltsége Egy adagra jutó normatív 
állami hozzájárulás 

Számított intézményi 
térítési díj (Áfa-val) 

 

28.414.451,-Ft : 37.401 
adag = 760,-Ft/adag (Áfa-
val) 
 

55.363,-Ft : 251 nap = 
221,-Ft 

 760,-Ft – 221,-Ft = 
539,-Ft 
 

 
1.2. A szociális étkeztetés személyi térítési díja 
  

A családban az egy főre jutó nyugdíjminimum: 

0 – 150% 150 – 300% 300 % 

155,-Ft 200,-Ft 265,-Ft 

Amely az Áfa-t nem tartalmazza. A nettó árakra a mindenkor hatályos Áfa-t kell 
számolni 
 

2. A házhoz szállítás térítési díja 
 

      2.1. A házhoz szállítás intézményi térítési díja 
 
Kiszállítás költség 2009-ben Kiszállítások száma Házhoz szállítás intézményi 

térítési díja 

1.920.000,-Ft (Áfa-val) 

 

14.024 adag 1.920.000,-Ft : 14.024 adag 

= 137,-Ft/szállítás (Áfa-val) 

 

 
      2.2. A házhoz szállítás személyi térítési díja 
 

Házhoz szállítás személyi térítési díja 

 

104,-Ft (Áfa-val) 

 

 
   3. A házi segítségnyújtás térítési díja 
 
   3.1. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 
 
      (3 gondozónővel) 
 
2009.évi önköltség Ellátottak száma: ( A Az egy órára jutó Számított 



gondozási napló 
alapján naponta 

összesített ellátottak 

száma osztva 251-el) 

 

normatív állami 
hozzájárulás: 

 

intézményi térítési 
díj (Áfa-val): 

 

5.285.000,-Ft : 7175 

óra = 737,- Ft/óra 

7.175 : 251 = 29 fő 

 
 

166.088,-Ft/év/fő : 

247 óra = 672,-Ft 

737,-Ft – 672,-Ft = 

65,-Ft  (Áfa-val) 
 

 
   3.2. A házi segítségnyújtás személyi térítési díja: 
 
A házi segítségnyújtás: 

Díjmentes az igénybevevők részére 

 
   4. Idősek nappali ellátása 
 
 
2009.évi 

önköltség 

Normatíva 

(2010) 

Ellátottak 

száma( A 

látogatási és 
eseménynapló 

alapján 

naponta 

összesített 

ellátottak 

száma: 251) 
 

1 főre jutó 

önköltség: 

 

Intézményi 

térítési díj Áfa-

val 
 

9.134.000,-Ft 

 

88.580,-Ft/fő 

 

17 fő 9.134.000,-Ft: 17 

fő =  

537.294,-

Ft/fő/év 

 

537.294,-Ft – 

88.580,-Ft = 

448.714,-Ft/év 

: 251 nap = 

1.788,-Ft/nap 
 

 
4.1. Személyi térítési díj a nappali ellátásban 
 

Személyi térítési díj 

étkezésért fizetendő, amelyet a rendelet tartalmaz.  

 
” 


