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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2018.(II.1.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Demecser Város Önkormányzatának a szociális ellátások intézményi és személyi térítési 

díjairól szóló rendeletének elfogadásáról  

 

Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §. (1) bekezdés a) 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.§ 

Étkezetés intézményi és személyi térítési díja 

 

(1) Az étkeztetés intézményi térítési díja az önköltség számítás alapján 700 Ft/adag.  

 

(2) Az étkeztetés megállapított személyi térítési díja: 

 

a) Amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg: 300 Forint/adag. 

b) Amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a 150%-át meghaladja: 465 Forint/adag. 

 

(3) Az ebéd lakáshoz szállításának intézményi térítési díja: 90 Ft/ebéd. 

 

(4) Az ebéd lakáshoz szállításának személyi térítési díját nem kell megfizetni, ha 

 

a) igénylő havi rendszeres jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének (28.500,- Ft) a tizenkétszeresét, vagy 

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül.  

 

2.§ 

Házi segítségnyújtás személyi gondozás intézményi és személyi térítési díja 

 

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

személyi gondozásnál 1.207 Ft/óra.  

 

(2) A házi segítségnyújtás megállapított személyi térítési díja személyi gondozásnál: 

 

a) Amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg: 200 Forint/óra. 

 

b) Amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a 150%-át meghaladja: 300 Forint/óra. 
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3.§ 

Házi segítségnyújtás szociális segítés intézményi és személyi térítési díja 

 

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

szociális segítésnél 283 Ft/óra.  

(2) A házi segítségnyújtás megállapított személyi térítési díja szociális segítésnél: 

 

a) Amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg: 100 Forint/óra. 

b) Amennyiben a kérelmező egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a 150%-át meghaladja: 150 Forint/óra. 

 

4.§ 

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás és szociális segítés – személyi térítési díjának 

csökkentése, elengedése 

 

(1) Házi segítségnyújtás – személyi gondozás és szociális segítés - 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 

ÁFA-val megállapított díjak.  

 

5.§ 

 

(1) A rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti a szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) 

önkormányzati rendelet.  

(3) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a folyamatban levő ügyekben is.  

 

 

Lengyel Lászlóné       Imréné Bötykös Katalin  

  alpolgármester         aljegyző 

 

 

A rendeletet 2018. február 1. napján 17 óra 10 perckor kihirdettem: 

 

 

Imréné Bötykös Katalin 

          aljegyző 
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Az 2/2018.(II.1.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI IRODA SZAKFELADATA 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  

ÖNKÖLTSÉG ALAPJÁN SZÁMÍTOTT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA  

2018. 

 

Feladatalapú támogatás:  

személyi gondozás: 86 fő x 330.000,-ft =  28.380.000,- ft 

szociális segítés:      20 fő x 25.000,- ft =           500.000,- ft 

Bevétel összesen:     28.880.000,- ft 

 

Személyi kiadások: 31.978.721,- ft 

járulék:            6.303.614,- ft 

dologi:     600.000,- ft 

kiadás összesen:      38.882.335,- ft 

 

2018. évre tervezett ellátotti létszám: 20 fő segítés, 86 fő gondozás, összesen 106 fő. 

2018. évi gondozói létszám: 12 fő + 1 fő vezető gondozó, összesen 13 fő. 

2018. évi gondozási óra: 13 gondozónő x 251 nap x 8 óra = 26.104 óra. 

 

Segítés és gondozás megosztása:  

Szociális segítés:  20:106=0,19  26.104 x 0,19 =    4.960 óra szociális segítés 

Személyi gondozás:   86:106=0,81  26.104 x 0,81 =  21.144 óra szociális gondozás 

összesen:           26.104 óra. 

 

(Feladatalapú támogatás megbontása: 

Szociális segítés:     20 fő x   25.000 :   4.960 =     100,81 fő / óra  

Személyi gondozás: 86 fő x 330.000 : 21.144 =  1.342,22 fő / óra. 

Összesen:                       1.443,03 fő / óra.) 

 

Önköltség:  

Segítés: 38.882.335 ft :  26.104 óra = 1.489,52 ft/ óra 1.489,52 ft x 0,19 óra = 283,01 ft/óra 

Gondozás: 38.882.335 : 26.104 óra=  1.489,52 ft/óra  1.489,52 ft x 0,81 óra= 1.206,51 ft/óra 

 

Gondozási óradíj önköltsége: 

Segítésnél: 1 gondozási órára megállapított önköltség:   283 forint. 

Gondozásnál: 1 gondozási órára megállapított önköltség: 1.207 forint. 

 

Intézményi térítési díj:  

Segítésnél 1 gondozási órára megállapítható intézményi térítési díj:         283 forint. 

Gondozásnál 1 gondozási órára megállapítható intézményi térítési díj: 1.207 forint. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI IRODA SZAKFELADATA 

ÉTKEZTETÉS   

ÖNKÖLTSÉG ALAPJÁN SZÁMÍTOTT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA  

2018. 

 

 

Feladatalapú támogatás: 55.360,- ft x 188 fő = 10.407.680,- ft 

 

Személyi kiadások.   1.985.500,- ft 

járulék:     387.173,- ft 

dologi:            30.672.200,- ft 

Kiadás összesen:           33.044.873,- ft 

 

Önköltség összege:   33.044.873, ft 

Tervezett létszám:   188 fő. 

 

2018. évre tervezet önköltség 1 ételadagra: 33.044.873,-ft : 188 fő : 251 nap = 700,28= 

700 ft. 

 

Intézményi térítési díj 1 adagra: 700 forint önköltség.  

 

Az ebéd vásárolt élelmezésként kerül megvásárlásra Demecser Város Önkormányzata 

Konyha és Étteremtől, nettó 512,-ft + áfa / adag, azaz bruttó 650 forint/adag áron. 

 

 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS  LAKÁSRA SZÁLLÍTÁSÁNAK ÖNKÖLTSÉG 

ALAPJÁN SZÁMÍTOTT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA 2018. 

 

Személyi kiadások.   2.166.000,- ft 

járulék:       422.370,- ft 

dologi:                1.000.000,- ft 

Kiadás összesen:               3.588.370,- ft 

 

Önköltség összege:         3.588.370, ft 

Tervezett létszám, akik a lakásra szállítást igénybe veszik:   159 fő. 

 

Az étel lakásra szállításának 2018. évre tervezet önköltsége 1 ételadagra: 3.588.370,-ft : 

159 fő : 251 nap = 89,91 = 90 ft. 

 

Az étel lakásra szállításának intézményi térítési díja 1 adagra: 90 forint önköltség.  

 

 

 


