
DEMECSER VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2011. (III.31.) 

önkormányzati rendelete 

 
 

A szociális ellátások intézményi térítési díjairól 

 
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 92.§. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében megállapított feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § 
 

A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjai (Áfa nélkül) 
 

(1) Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel, ebéd biztosítása) intézményi 

térítési díja:     (Áfa nélkül): 349,-Ft/adag/nap. 
 

(2)   Az ebéd lakásra szállításának intézményi térítési díja : 
(Áfa nélkül) 17,-Ft/adag. 

 

2. § 
 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:  

531,- Ft/fő/óra (Áfa nélkül). 
 

3.§ 
 

(1) A nappali ellátás, idősek klubja intézményi térítési díja csak napközbeni 

tartózkodás esetén:        
1.052,- Ft/fő/nap (Áfa nélkül). 

 
(2) A nappali ellátás, idősek klubja intézményi térítési díja napközbeni 

tartózkodás és étkeztetés (ebéd) igénybe vételével:   

1.401,- Ft/fő/nap (Áfa nélkül). 
 

(3) A nappali ellátás, idősek klubja étkeztetés intézményi térítési díjának 

mértéke napi háromszori étkezetés esetén: 
 

- tízórai          77,- Ft/adag 
- ebéd       349,- Ft/adag 
- uzsonna        88,- Ft/adag 

Összesen: 514,- Ft/nap (Áfa nélkül) 
 
 



 

4. § 
 

Szociális étkeztetés térítési díj kedvezményei 
 
 

(1) Az intézményi térítési díj nettó 155,-Ft/ebéd, amennyiben a kötelezett 1 
főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150 %-át nem haladja meg (jelenleg 42.750-Ft). 

(2) Az intézményi térítési díj nettó 200,-Ft/ebéd, amennyiben a kötelezett 1 
főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150 %-300 % közé esik. 

(3) Az intézményi térítési díj nettó 265,-Ft/ebéd, amennyiben a kötelezett 1 
főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

300-400% közé esik. 

 

5. § 
 

Házi segítségnyújtás térítési díj kedvezményei 

 
Házi segítségnyújtás esetén nem kell térítési díjat fizetni, ha 
 

a) igénylő havi rendszeres jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,-Ft) a 

nyolcszorosát, 
 
b) aki fogyatékossági támogatásban részesül.  

 
 

6. § 
 

Nappali ellátás (idősek klubja) térítési díj kedvezményei 

 
(1) Az idősek klubjában a napközbeni tartózkodásért térítési díjat nem kell 

fizetni.  

 
(2) Napközbeni tartózkodás és étkeztetés igénybevétele esetén csak az 

étkeztetés térítési díját kell megfizetni az alábbiak szerint:  
 

- tízórai:  77,- Ft/adag intézményi térítési díj áfa nélkül 

- ebéd:          349,- Ft/adag intézményi térítési díj áfa nélkül 
- uzsonna:  88,- Ft/adag intézményi térítési díj áfa nélkül.  

 

(3) A nappali ellátásban részesülő ellátottnak a tízórai és uzsonnára 
megállapított térítési díj 50%-át kell megfizetni. Az ebéd térítési díjának 

megállapításánál e rendelet 4.§.-ban meghatározott kedvezményeket 
alkalmazni kell. 

 



7. §  

 
Vendégétkeztetés intézményi térítési díja (Áfa nélkül)  

 
Vendégebéd esetén:     416,- Ft / adag (Áfa nélkül)  

 

8. § 
 

Záró rendelkezések 

 
(1) Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba. 

 
(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások és az 

önkormányzati munkahelyi vendéglátás térítési díjainak megállapításáról 

szóló 7/2009. (IV.10.) önkormányzati rendelet.  
 

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

10/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelet. 
 
 

 
Kiss Gyula .      Barabás Jánosné dr. 

polgármester            jegyző 
 
 

Kihirdetési záradék: 
 

Jelen rendeletet 2011. március 31.-én kihirdettem. 
 
 

        Barabás Jánosné dr.  
          jegyző 
 


