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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2017.(IV.26.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
Demecser Város Önkormányzat Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 

6/2013.(IV.15.) rendeletének módosításáról 
 
Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

1.§ 
 

(1) A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013. (IV.15.) önkormányzati 
rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. 

 
2.§ 

Étkezetés intézményi térítési díja: 
 

a) Az étkeztetés intézményi térítési díja az önköltség számítás alapján 664 Ft/adag. 
A megállapított intézményi térítési díj: 

 

Az egy főre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 

Megállapított 
intézményi térítési 

díj (Ft/adag) 

150 %-áig 300 

150 % fölött 465 

 
b) Az ebéd lakáshoz szállításának intézményi térítési díja: 92 Ft/ebéd. 

 
(2) A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013. (IV.15.) önkormányzati 

rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép. 
 

3.§ 
Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 

 
a) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja az önköltség számítás alapján 

gondozásnál 1.163 Ft/óra. A megállapított intézményi térítési díj: 
 

Az egy főre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 

Megállapított 
intézményi térítési díj 

(Ft/óra) 

150 %-áig 200 

150% fölött 300 

 
b) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja az önköltség számítás alapján 

segítésnél 373 Ft/óra. A megállapított intézményi térítési díj: 
 

 



2 

 

Az egy főre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 

Megállapított 
intézményi térítési díj 

(Ft/óra) 

150 %-áig 100 

150% fölött 150 

 
(3) A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013. (IV.15.) önkormányzati 

rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép. 
 

6.§ 
Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának csökkentése, elengedése 

 
(1) 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 tízszeresét, vagy 
 

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül.  
 

(2) Az étkeztetésre és a házi segítségnyújtásra meghatározott intézményi térítési díjak ÁFÁ-
val megállapított díjak.  

 
2.§ 

 
(1) A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013. (IV.15.) önkormányzati 

rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. 
 

9.§ 
Étkezetés intézményi térítési díja: 

 
a) Az étkeztetés intézményi térítési díja az önköltség számítás alapján 584 

Ft/adag. A megállapított intézményi térítési díj: 
 

Az egy főre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 

Megállapított 
intézményi térítési 

díj (Ft/adag) 

150 %-áig 310 

150 % fölött 365 

 
b) Étkeztetés intézményi térítési díjának csökkentése, elengedése 

 
20%-al csökkentett összegben állapítható meg az intézményi térítési díja, annak az ellátást 
igénylőnek, aki fogyatékos vagy hajléktalan, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. 
 

(2) A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013. (IV.15.) önkormányzati 
rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép. 

 
10.§ 

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 
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a) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja az önköltség számítás alapján 
gondozásnál 1.172 Ft/óra. A megállapított intézményi térítési díj: 

 

Az egy főre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 

Megállapított 
intézményi térítési díj 

(Ft/óra) 

150 %-áig 380 

150% fölött 510 

 
b) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja az önköltség számítás alapján 

segítésnél 182 Ft/óra. A megállapított intézményi térítési díj: 
 

Az egy főre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 

Megállapított 
intézményi térítési díj 

(Ft/óra) 

150 %-áig 127 

150% fölött 165 

 
c) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának csökkentése, elengedése 

 
Az intézményi térítési díja elengedhető annak az ellátást igénylőnek, akinek a családjában az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-
át.  
 
Az étkeztetésre és a házi segítségnyújtásra meghatározott intézményi térítési díjak ÁFÁ-val 
megállapított díjak.  

3.§ 
 

(1) A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013. (IV.15.) önkormányzati 
rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
11.§ 

Étkeztetés intézményi térítési díja: 
 

a) Az étkeztetés intézményi térítési díja az önköltség számítás alapján 575 
Ft/adag. A megállapított intézményi térítési díj: 
 

Az egy főre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 

Megállapított 
intézményi térítési 

díj (Ft/adag) 

150 %-áig 230 

150 – 300 % között 290 

300% fölött 355 

 
b) Étkeztetés intézményi térítési díjának csökkentése, elengedése 

 
20%-al csökkentett összegben állapítható meg az intézményi térítési díja, annak az ellátást 
igénylőnek, aki fogyatékos vagy hajléktalan, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át. 
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(2) A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013. (IV.15.) önkormányzati 
rendelet 12. § helyébe a következő rendelkezés lép. 

 
12.§ 

Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 
 

a) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja az önköltség számítás alapján 
gondozásnál 1.131 Ft/óra. A megállapított intézményi térítési díj: 

 

Az egy főre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 

Megállapított 
intézményi térítési díj 

(Ft/óra) 

150 %-áig 380 

150% - 300% között 445 

300% fölött 510 

 
b) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja az önköltség számítás alapján 

segítésnél 174 Ft/óra. A megállapított intézményi térítési díj: 
 

Az egy főre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 

Megállapított 
intézményi térítési díj 

(Ft/óra) 

150 %-áig 125 

150% - 300% között 140 

300% fölött 165 

 
c) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának csökkentése, elengedése 

 
Az intézményi térítési díja elengedhető annak az ellátást igénylőnek, akinek a családjában az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
800%-át vagy fogyatékos.  
 
Az étkeztetésre és a házi segítségnyújtásra meghatározott intézményi térítési díjak ÁFÁ-val 
megállapított díjak.  

 
4.§ 

 
(1) A rendelet 2017. május 5. napján lép hatályba.  

 
(2) A rendelet hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 

 
 
Váradi László        Dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
 
 
A rendeletet 2017. április 26. napján kihirdettem: 
 
         Dr. Mátyás B. Szabolcs 
          jegyző 
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A 9/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 

 
 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS DEMECSER ÖNKÖLTSÉG ALAPJÁN SZÁMÍTOTT 
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 2017. 

 
 
Feladatalapú támogatás:  
személyi gondozás:  78 fő x 273.000,-ft =  21.294.000,- ft 
szociális segítés:   25 fő x 25.000,- ft =         625.000,- ft 
Bevétel összesen:      21.919.000,- ft 
 
Személyi kiadások:  24.643.513,- ft 
járulék:     5.617.607,- ft 
dologi:      563.000,- ft 
kiadás összesen:  30.824.120,- ft 
 
2017. évre tervezett ellátotti létszám: 25 fő segítés, 78 fő gondozás, összesen 103 fő. 
2017. évi gondozói létszám: 10 fő. 
2017. évi gondozási óra: 10 gondozónő x 251 nap x 8 óra = 20.080 óra. 
 
Segítés és gondozás megosztása:  
Segítés:   25:103=0,2427  20.080 x 0,2427 =  4.873 óra szociális segítés 
Gondozás:  78:103=0,7573   20.080 x 0,7573 = 15.207 óra szociális gondozás 
összesen:              20.080 óra. 
 
(Feladatalapú támogatás megbontása: 
Segítés:  25 fő x   25.000 :   4.873 =    128,25 fő / óra  
Gondozás:  78 fő x 273.000 : 15.207 = 1.400,27 fő / óra. 
Összesen:          1.528,52 fő / óra.) 
 
Önköltség:  
Segítés: 30.824.120 ft : 20.080 óra = 1535,06 ft/ óra 1535,06 ft x 0,2427 óra = 372,56 ft/óra 
Gondozás: 30.824.120 : 20.080 óra= 1535,06 ft/óra  1535,06 ft x 0,7573 óra= 1162,5 ft/óra 
 
Gondozási óradíj önköltsége: 
Segítésnél: 1 gondozási órára megállapított önköltség:   373 forint. 
Gondozásnál: 1 gondozási órára megállapított önköltség: 1.163 forint. 
 
Intézményi térítési díj:  
Segítésnél 1 gondozási órára megállapítható intézményi térítési díj:     373 forint. 
Gondozásnál 1 gondozási órára megállapítható intézményi térítési díj:  1.163 forint. 
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SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS  DEMECSER ÖNKÖLTSÉG ALAPJÁN SZÁMÍTOTT 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 2017. 
 
Feladatalapú támogatás: 60.896,- ft x 176 fő = 10.717.696,- ft 
 
Személyi kiadások.   594.000,- ft 
járulék:    136.230,- ft 
dologi:           28.731.102,- ft 
Kiadás összesen:          29.461.332,- ft 
 
Önköltség összege:   29.461.332, ft 
Tervezett létszám:   176 fő. 
 
2017. évre tervezet önköltség 1 ételadagra:  29.461.332,-ft : 176 fő : 252 nap = 664 ft. 
 
Intézményi térítési díj 1 adagra: 664 forint önköltség.  
 
 
 
 
 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS LAKÁSRA SZÁLLÍTÁSÁNAK DEMECSER 
ÖNKÖLTSÉG ALAPJÁN SZÁMÍTOTT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 2017. 

 
Feladatalapú támogatás:  60.896,- ft x 176 fő = 10.717.696,- ft 
 
Személyi kiadások.   1.932.000,- ft 
járulék:       425.040,- ft 
dologi:               1.000.000,- ft 
Kiadás összesen:   3.357.040,- ft 
 
Önköltség összege:   3.357.040, ft 
Tervezett létszám:   145 fő. 
 
Az étel lakásra szállításának 2017. évre tervezet önköltsége 1 ételadagra:  
3.357.040,-ft : 145 fő : 252 nap = 91,87 = 92 ft. 
 
Az étel lakásra szállításának intézményi térítési díja 1 adagra:  92 forint önköltség.  
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A 9/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete 
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A 9/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete 
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