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Napirend:  a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 

5/2009. (II. 27.) számú rendelet módosítása (az Alapszolgáltatási Központot 
fenntartó társulás társulási megállapodásának módosítása miatt) 

 
Előadó:  Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szoc.tv.) 2011. 
január 1-jei módosítását követően a szoc.tv. 140/C. §-a szerint az önkormányzati társulásban 
vagy többcélú kistérségi társulásban részt vevő települési önkormányzat a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló, 2011. január 1-jén hatályos rendeletét 2011. április 1-jéig felülvizsgálja abból a célból, 
hogy a társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló szabályokat. 
 
A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központot fenntartó társulás társulási megállapodását 
legutóbb 2011. április 28-i hatállyal módosították a társult települések Képviselő-testületei. 
 
A társulási megállapodás 2.5 pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat a társult tagok 
vonatkozásában Lengyeltóti Város Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló rendelete tartalmazza. Az érintett önkormányzatok határozatukban 
kialakítják a településükön érvényes jövedelemkategóriáknak megfelelő személyi térítési 
díjakhoz nyújtott kedvezményeket és azt május 31-ig közlik Lengyeltóti Város 
Önkormányzatával. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő 
testületi ülésén megalkotja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletet. 
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Ennek megfelelően a társult önkormányzatok Képviselő-testületei helyett a Lengyeltóti 
Képviselő-testület döntése alapján kerül elfogadásra a szociális ellátások szabályainak azon 
része, amely megfelel a szoc.tv. fent hivatkozott rendelkezésének. 
 
Mindezek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé. 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. június 20. 
 
        Zsombok Lajos 
        polgármester 
 
 
 
 
 
Készítette:     Jóváhagyta: 
 
dr. Bek Melinda      dr. Szatmári Ibolya 
hatósági irodavezető       jegyző 
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RENDELET-TERVEZET 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

……./2011. (……….) számú rendelete 
 

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 5/2009. (II. 27.) 
számú rendeletének módosításáról 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló módosított 5/2009. (II. 27.) számú rendeletének (a továbbiakban: Rend.) 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A Rend. 1. § (5) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(A rendelet hatálya kiterjed: ) 
(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások (IV. fejezet) tekintetében Lengyeltóti, Gyugy, Hács, 
Kisberény, Buzsák, Öreglak, Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk, Szőlősgyörök önkormányzatai által 
szervezett és nyújtott ellátásokra, a IV. fejezetben meghatározott eltérésekkel.” 
 

2. § 
 
A Rend. 2. számú melléklete hatályát veszti, és helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 
3. § 

 
A Rend. IV. fejezete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendelkezésekkel egészül 
ki, egyebekben a Rend. 22-30. §-aiban foglaltak az irányadók, figyelemmel e rendelet 1. § (5) 
bekezdésére: 

 
Étkeztetés 

 
22/A. § 

BUZSÁK 
A napi személyi térítési díj kiszámításának alapja az önkormányzat által megállapított intézményi 
térítési díj. 

 
22/B. § 

SOMOGYVÁR 
 

(1) Az önkormányzat az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 
egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 
a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk 
miatt. 

 
(2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki 

jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon 
gondoskodni. 
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(3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti települési önkormányzathoz vagy a 

Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ  intézményvezetőjéhez lehet benyújtani.  
    Az ellátás iránti kérelemről a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézmény vezetője dönt. 

 
22/C. § 

PAMUK 
 

(2) Az önkormányzat az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 
egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a.) koruk, 
b.) egészségi állapotuk, 
c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d.) szenvedélybetegségük, vagy 
e.) hajléktalanságuk 

miatt. 
 
(2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki 

jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon 
gondoskodni. 

 
(3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti települési önkormányzathoz vagy a 

Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ  intézményvezetőjéhez lehet benyújtani. Az ellátás iránti 
kérelemről a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézmény vezetője dönt. 

 
22/D. § 

SOMOGYVÁMOS 
 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a.) koruk, 
b.) egészségi állapotuk, 
c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d.) szenvedélybetegségük, vagy 
e.) hajléktalanságuk 

miatt. 
 
(2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki 

jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon 
gondoskodni. 

 
(3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti települési önkormányzathoz vagy a 

Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ  intézményvezetőjéhez lehet benyújtani.  
    Az ellátás iránti kérelemről a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézmény vezetője  

 
22/E. § 

ÖREGLAK 
 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a.) 65 év feletti életkorúak, 
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b.) átmeneti, vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotúak, 
c.) fogyatékossággal élők, 
d.) pszichiátriai betegségben szenvedők, 
e.) szenvedélybetegek, 
f.) hajléktalan személyek. 

 
(2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki 

jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon 
gondoskodni. 

 
(3) Az önkormányzat az étel házhoz szállításáért szállítási költséget nem számít fel. 
 
(4) Az ellátás iránti kérelmet a szociális intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani.  
 
(5) Az ellátás iránti kérelemről a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ vezetője dönt.  

 
22/F. § 

SZŐLŐSGYÖRÖK 
 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultnak a legalább napi egyszeri meleg 
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 
betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 

 
 

Házi segítségnyújtás 
 

23./A. § 
BUZSÁK 

 
(1) Az önkormányzat a megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő 
személyek ellátásáról köteles gondoskodni. A gondozásra fordított időt a gondozási napló alapján kell 
megállapítani. 
 
(2) A házi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatást az önkormányzat ingyenesen biztosítja. 
 

23/B. § 
SOMOGYVÁR 

 
(1) Az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási Központ vezetője dönt. A gondozásra fordított időt 

a gondozás napló alapján kell megállapítani.  
 
(2) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetője intézkedése alapján az Sztv. 93. § - 94/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik. 
 

23/C. § 
PAMUK 

 
(1) Az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási Központ vezetője dönt. A gondozásra fordított időt 

a gondozás napló alapján kell megállapítani. 
 
(2) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetője intézkedése alapján az Sztv. 93. § - 94/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik. 
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23/D. § 
SOMOGYVÁMOS 

 
(1) Az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási Központ vezetője dönt. A gondozásra fordított időt 

a gondozás napló alapján kell megállapítani. 
 
(2) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetője intézkedése alapján az Sztv. 93. § - 94/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik. 
 

23/E. § 
ÖREGLAK 

 
(1) Az ellátás iránti kérelemről az Alapszolgáltatási Központ vezetője dönt. A gondozásra fordított időt 

a gondozás napló alapján kell megállapítani. 
 
(2) Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetője intézkedése alapján az Sztv. 93. § - 94/A. § rendelkezéseinek megfelelően történik. 
 
(3) Öreglak Község Önkormányzata – jövedelemre való tekintet nélkül – térítésmentesen biztosítja a 
házi segítségnyújtást. 
 

23/F. § 
SZŐLŐSGYÖRÖK 

 
Szőlősgyörök közég önkormányzata – jövedelemre való tekintet nélkül – térítésmentesen biztosítja a 
házi segítségnyújtást. 
 

Családsegítés 
 

24./A. § 
SOMOGYVÁR 

 
A családsegítő szolgáltatás nyújtása az egyén és a család számára térítésmentes. 
 

24/B. § 
PAMUK 

 
A családsegítő szolgáltatás nyújtása az egyén és a család számára térítésmentes. 
 

24/C. § 
SOMOGYVÁMOS 

 
A családsegítő szolgáltatás nyújtása az egyén és a család számára térítésmentes. 
 

24/D. § 
ÖREGLAK 

 
A családsegítő szolgáltatás nyújtása az egyén és a család számára térítésmentes. 
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Idősek Klubja (nappali ellátás) 
 

25/A. § 
BUZSÁK 

 
(1) Az önkormányzat az Idősek Klubjában egyszeri étkezést biztosít. 
 
(2) A napi személyi térítési díj kiszámításához az önkormányzat Képviselő-testülete által megállapított 
intézményi térítési díj összege szolgál alapul. A személyi térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy 
annak összege nem haladhatja meg az igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 30%-át. 

 
25/B. § 

SOMOGYVÁR 
 
(1) Az ellátás szabályozása a Sztv. 65/F. § rendelkezéseinek megfelelően. 
 
(2) Térítési díj az étkezésért állapítható meg e rendeletben foglaltak alapján. A személyi térítési díjat 
úgy kell megállapítani, hogy annak összege nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi 
jövedelmének 30 %-át. 
 
(3) Az ellátás iránti kérelmet a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjéhez lehet 

benyújtani.  
 
(4) Az ellátás iránti kérelemről a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézmény vezetője dönt.  
 

25/C. § 
PAMUK 

 
(1) Az ellátás szabályozása a Sztv. 65/F. § rendelkezéseinek megfelelően. 
 
(2) Térítési díj az étkezésért állapítható meg e rendeletben foglaltak alapján. A személyi térítési díjat 

úgy kell megállapítani, hogy annak összege nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi 
jövedelmének 30 %-át. 

 
(3) Az ellátás iránti kérelmet a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjéhez lehet 

benyújtani.  
 
(4) Az ellátás iránti kérelemről a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézmény vezetője dönt.  
 

25/D. § 
SOMOGYVÁMOS 

 
(1) Az ellátás szabályozása a Sztv. 65/F. § rendelkezéseinek megfelelően. 
 
(2) Térítési díj az étkezésért állapítható meg e rendeletben foglaltak alapján. A személyi térítési díjat 
úgy kell megállapítani, hogy annak összege nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi 
jövedelmének 30 %-át. 
 
(3) Az ellátás iránti kérelmet a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjéhez lehet 
benyújtani.  
 
(4) Az ellátás iránti kérelemről a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője dönt.  
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25/E. § 
ÖREGLAK 

 
Térítési díj az étkezésért állapítható meg e rendeletben foglaltak alapján. A személyi térítési díjat úgy 
kell megállapítani, hogy annak összege nem haladhatja meg az igénybevevő rendszeres havi 
jövedelmének 30%-át. 
 

25/F. § 
SZŐLŐSGYÖRÖK 

 
A nappali ellátás térítési díjára vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. r. 15.§-ban foglaltak az irányadók. 
 

A fizetendő személyi térítési díj megállapítása, megfizetése 
 

27/A. § 
BUZSÁK 

 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a Képviselő-testület évente kétszer 
állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjakat e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. 
 

27/B. § 
GYUGY 

 
Az intézményi térítési díjakat e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. 
 

27/C. § 
HÁCS 

 
Az intézményi térítési díjakat e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 
 

27/D. § 
KISBERÉNY 

 
Az intézményi térítési díjakat e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza. 

 
 

27/E. § 
SOMOGYVÁR 

 
(1) A személyi térítési díj nem haladhatja meg a 27.§ (1) bekezdés szerinti jövedelem 

a) 25%-át étkeztetés, 
b) 20%-át házi segítségnyújtás, 
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató 
szolgáltatás, 
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás, 
e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

esetében. 
 
(2) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi - 

idősotthoni ellátás esetében az Szt. 119/C. § (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban 
meghatározott - jövedelmének 
a) 15%-át a nappali ellátást, illetve 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést; 
b) 60%-át az átmeneti elhelyezést; 
c) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést; 
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d) 80%-át, a c) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést 
nyújtó intézmények esetén. 

 
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a képviselő-testület, évente 

egyszer állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjakat e rendelet 13. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
(4) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 
 
(5) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetőjétől kell kérni. 
 
(6) Az intézményvezető a személyi térítési díj 50%-áig terjedő térítési díjkedvezményt vagy térítési 

díjmentességet adhat különösen akkor, ha az igénybevevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás 
következett be, így ha pl. (szabályozási alternatívák) 

- elemi kárt szenvedett,  
- bűncselekménnyel (pl.: lopással vagy rablással) jelentősen megkárosították, 
- lakásában rendkívüli esemény (pl. csőtörés) miatt súlyos kár keletkezett, 
- egészségében állapotrosszabbodás következett be,  
- családi körülményeiben olyan változás állt be (pl. tartósan beteg,  

vagy fogyatékos hozzátartozó, haláleset),  amely miatt az ellátott a  térítési     
díjat, vagy annak teljes összegét átmenetileg nem tudja megfizetni.  

 
(7) Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb 3 hónap időtartamra adható.  
 

27/F. § 
PAMUK 

 
(1) A személyi térítési díj nem haladhatja meg a 27.§ (1) bekezdés szerinti jövedelem 

a) 25%-át étkeztetés, 
b) 20%-át házi segítségnyújtás, 
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató 
szolgáltatás, 
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás, 
e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

esetében. 
 
(2) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi - 

idősotthoni ellátás esetében az Szt. 119/C. § (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban 
meghatározott - jövedelmének 
a) 15%-át a nappali ellátást, illetve 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést; 
b) 60%-át az átmeneti elhelyezést; 
c) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést; 
d) 80%-át, a c) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést 

nyújtó intézmények esetén. 
 
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a képviselő-testület, évente 

egyszer állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjakat e rendelet 11. számú. melléklete 
tartalmazza. 

 
(4) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 
 
(5) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetőjétől kell kérni. 
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(6) Az intézményvezető a személyi térítési díj 50%-áig terjedő térítési díjkedvezményt vagy térítési 
díjmentességet adhat különösen akkor, ha az igénybevevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás 
következett be, így ha pl. (szabályozási alternatívák) 

- elemi kárt szenvedett,  
- bűncselekménnyel (pl.: lopással vagy rablással) jelentősen megkárosították, 
- lakásában rendkívüli esemény (pl. csőtörés) miatt súlyos kár keletkezett, 
- egészségében állapotrosszabbodás következett be,  
- családi körülményeiben olyan változás állt be (pl. tartósan beteg,  

vagy fogyatékos hozzátartozó, haláleset),  amely miatt az ellátott a  térítési     
díjat, vagy annak teljes összegét átmenetileg nem tudja megfizetni.  

 
(7) Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb 3 hónap időtartamra adható.  
 

27/G. § 
SOMOGYVÁMOS 

 
(1) A személyi térítési díj nem haladhatja meg a 27.§ (1) bekezdés szerinti jövedelem 

a) 25%-át étkeztetés, 
b) 20%-át házi segítségnyújtás, 
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató 
szolgáltatás, 
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás, 
e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

esetében. 
 
(2) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi - 

idősotthoni ellátás esetében az Szt. 119/C. § (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban 
meghatározott - jövedelmének 
a) 15%-át a nappali ellátást, illetve 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést; 
b) 60%-át az átmeneti elhelyezést; 
c) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést; 
d) 80%-át, a c) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést 

nyújtó intézmények esetén. 
 
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a képviselő-testület, évente 

egyszer állapíthatja meg. Az intézményi térítési díjakat e rendelet 12. számú. melléklete 
tartalmazza. 

 
(4) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 
 
(5) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetőjétől kell kérni. 
 
(6) Az intézményvezető a személyi térítési díj 50%-áig terjedő térítési díjkedvezményt vagy térítési 

díjmentességet adhat különösen akkor, ha az igénybevevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás 
következett be, így ha pl. (szabályozási alternatívák) 

- elemi kárt szenvedett,  
- bűncselekménnyel (pl.: lopással vagy rablással) jelentősen megkárosították, 
- lakásában rendkívüli esemény (pl. csőtörés) miatt súlyos kár keletkezett, 
- egészségében állapotrosszabbodás következett be,  
- családi körülményeiben olyan változás állt be (pl. tartósan beteg,  

vagy fogyatékos hozzátartozó, haláleset),  amely miatt az ellátott a  térítési     
díjat, vagy annak teljes összegét átmenetileg nem tudja megfizetni.  

 
(7) Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb 3 hónap időtartamra adható.  
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27/H. § 
ÖREGLAK 

 
(1) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetőjétől kell kérni. 
 
(2) Az intézményvezető a személyi térítési díj 50%-áig terjedő térítési díjkedvezményt vagy térítési 

díjmentességet adhat különösen akkor, ha az igénybevevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás 
következett be, így ha pl. (szabályozási alternatívák) 

- elemi kárt szenvedett,  
- bűncselekménnyel (pl.: lopással vagy rablással) jelentősen megkárosították, 
- lakásában rendkívüli esemény (pl. csőtörés) miatt súlyos kár keletkezett, 
- egészségében állapotrosszabbodás következett be,  
- családi körülményeiben olyan változás állt be (pl. tartósan beteg, vagy fogyatékos 

hozzátartozó, haláleset),  amely miatt az ellátott a  térítési díjat, vagy annak teljes 
összegét átmenetileg nem tudja megfizetni, 

  - havi gyógyszerköltsége meghaladja a havi jövedelmének 30%-át. 
 
(3) Térítési díjkedvezmény vagy díjmentesség legfeljebb 3 hónap időtartamra adható.  
 
(4) Az intézményi térítési díjakat e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. 
 

27/I. § 
SZŐLŐSGYÖRÖK 

 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a képviselő-testület évente egyszer, 
tárgyévet megelőző év adatai alapján tárgyév március 01. határidővel állapítja meg. A szolgáltatási 
önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Az 
intézményi térítési díjakat e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza. 

 
 

A személyi térítési díjak megfizetése 
 

28/A. § 
SOMOGYVÁR 

 
(1) A személyi térítési díjat konkrét összegben kell megállapítani. Ha a személyi térítési díj az ellátás 
igénybevételét követő 30 napon belül nem állapítható meg, a megállapítására jogosult térítési díj-
előleg fizetését kérheti.  
Megállapításkor intézkedni kell, hogy az előleg, illetve az előleg fizetésének időszakára jutó személyi 
térítési díj közötti különbözet kiegyenlítése megtörténjen. 
 
(2) Ha az önkormányzat rendelete, illetve a megállapodás eltérően nem rendelkezik a személyi térítési 
díjat  
a) az átmenti elhelyezést biztosító intézmények szolgáltatásaiért legfeljebb egy hónapi időtartamra 
előre,  
b) más személyes gondoskodási formáknál havonta utólag kell megfizetni.  
 
(3) A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő befizetés 
alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.27.) 
Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerint korrigálni kell.  
 
(4) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybe vételének szüneteltetését az alábbiak szerint kell 
bejelenteni az intézményvezetőnek: 
a) alapszolgáltatás esetében a szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal korábban írásban 
kell a bejelentést megtenni;  
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b) szakosított ellátás esetében a bejelentés részletes szabályait a házirend tartalmazza. 
 

28/B. § 
PAMUK 

 
(1) A személyi térítési díjat konkrét összegben kell megállapítani. Ha a személyi térítési díj az ellátás 
igénybevételét követő 30 napon belül nem állapítható meg, a megállapítására jogosult térítési díj-
előleg fizetését kérheti.  
Megállapításkor intézkedni kell, hogy az előleg, illetve az előleg fizetésének időszakára jutó személyi 
térítési díj közötti különbözet kiegyenlítése megtörténjen. 
 
(2) Ha az önkormányzat rendelete, illetve a megállapodás eltérően nem rendelkezik a személyi térítési 
díjat  
a) az átmenti elhelyezést biztosító intézmények szolgáltatásaiért legfeljebb egy hónapi időtartamra 
előre,  
b) más személyes gondoskodási formáknál havonta utólag kell megfizetni.  
 
(3) A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő befizetés 
alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.27.) 
Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerint korrigálni kell.  
 
(4) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybe vételének szüneteltetését az alábbiak szerint kell 
bejelenteni az intézményvezetőnek: 
a) alapszolgáltatás esetében a szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal korábban írásban 
kell a bejelentést megtenni;  
b) szakosított ellátás esetében a bejelentés részletes szabályait a házirend tartalmazza. 

 
28/C. § 

SOMOGYVÁMOS 
 

(1) A személyi térítési díjat konkrét összegben kell megállapítani. Ha a személyi térítési díj az ellátás 
igénybevételét követő 30 napon belül nem állapítható meg, a megállapítására jogosult térítési díj-
előleg fizetését kérheti.  
Megállapításkor intézkedni kell, hogy az előleg, illetve az előleg fizetésének időszakára jutó személyi 
térítési díj közötti különbözet kiegyenlítése megtörténjen. 
 
(2) Ha az önkormányzat rendelete, illetve a megállapodás eltérően nem rendelkezik a személyi térítési 
díjat  
a) az átmenti elhelyezést biztosító intézmények szolgáltatásaiért legfeljebb egy hónapi időtartamra 
előre,  
b) más személyes gondoskodási formáknál havonta utólag kell megfizetni.  
 
(3) A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő befizetés 
alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.27.) 
Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerint korrigálni kell.  
 
(4) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybe vételének szüneteltetését az alábbiak szerint kell 
bejelenteni az intézményvezetőnek: 
a) alapszolgáltatás esetében a szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal korábban írásban 
kell a bejelentést megtenni;  
b) szakosított ellátás esetében a bejelentés részletes szabályait a házirend tartalmazza. 
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28/D. § 
ÖREGLAK 

 
(1) A személyi térítési díjat  

a) az átmenti elhelyezést biztosító intézmények szolgáltatásaiért legfeljebb egy hónapi 
időtartamra előre,  

b) más személyes gondoskodási formáknál havonta utólag kell megfizetni.  
 
(2) A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő befizetés 

alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. 
(II.27.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése szerint korrigálni kell.  

 
(3) Az átmenti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények szolgáltatásainak igénybe vétele esetében,  

a) ha az ellátott a hónap minden napján igénybe veszi az ellátást, foglaltak alapján 
megállapított havi személyi térítési díjat kell megfizetni;   

b) ha az ellátott a hónap nem minden napján veszi igénybe az ellátást, a fizetendő személyi 
térítési díjat a napi jövedelme alapján megállapított napi személyi térítési díj és a 
gondozási napok számának szorzata alapján kell meghatározni és megfizetni.  

A személyi térítési díjat a beköltözés napjától havonként, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig 
kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény számlájára.  

(4) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybe vételének szüneteltetését az alábbiak szerint kell 
bejelenteni az intézményvezetőnek: 

a) alapszolgáltatás esetében a szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal 
korábban írásban kell a bejelentést megtenni;  

b) szakosított ellátás esetében a bejelentés részletes szabályait a házirend tartalmazza. 
 
 

Az intézményi jogviszony megszűnése 
 

30./A. § 
SOMOGYVÁR 

 
(1) Az intézményi ellátás megszűnik az  Szt. 100. § és 101. §-ában foglalt esetekben és módon. 
 
(2) Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő: 

a.) a térítési díjat 3 hónapon keresztül nem fizeti ki, kivéve, ha ingyenes ellátásban kell 
részesíteni, 

b.) a szolgáltatást 1 hónapon keresztül nem veszi igénybe, 
c.) elhalálozik, 

 d.) kéri az ellátás megszüntetését. 
 
(3) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg.  
 

30./B. § 
PAMUK 

 
(1) Az intézményi ellátás megszűnik az  Szt. 100. § és 101. §-ában foglalt esetekben és módon. 
 
(2) Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő: 

a.) a térítési díjat 3 hónapon keresztül nem fizeti ki, kivéve, ha ingyenes ellátásban kell 
részesíteni, 

b.) a szolgáltatást 1 hónapon keresztül nem veszi igénybe, 
c.) elhalálozik, 

 d.) kéri az ellátás megszüntetését. 
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(3) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg.  
 

30/C. § 
SOMOGYVÁMOS 

 
(1) Az intézményi ellátás megszűnik az  Szt. 100. § és 101. §-ában foglalt esetekben és módon. 
 
(2) Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő: 

a.) a térítési díjat 3 hónapon keresztül nem fizeti ki, kivéve, ha ingyenes ellátásban kell 
részesíteni, 

b.) a szolgáltatást 1 hónapon keresztül nem veszi igénybe, 
c.) elhalálozik, 

 d.) kéri az ellátás megszüntetését. 
 
(3) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg.  
 

30/D. § 
ÖREGLAK 

 
Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő: 
 a.) a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki, 
 b.) a szolgáltatást 1 hónapon keresztül nem veszi igénybe, 
 c.) kéri az ellátás megszüntetését, 
 d.) elhalálozik. 
 

4. § 
 
(1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről Lengyeltóti Város jegyzője gondoskodik. 
 
 
 
Lengyeltóti, 2011. június 28. 
 
 
 
 Dr. Szatmári Ibolya      Zsombok Lajos 
  jegyző          polgármester 
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1. számú melléklet 
LENGYELTÓTI 

 
 

         
       2011. ÉV  
889921 SZOCILIS ÉTKEZTETÉS       
2010. évi beszámoló 21-es űrlap       
 6. sor dologi kiadás 30 981 000     
  bér 10%  1 526 000     
         
Szociális étkeztetés összes költsége 32 507 000     
         
Ellátottak száma: 254 fő       
Étkeztetés költsége 32.507       
Ellátási napok száma:    251 nap       
         
1 főre jutó napi ebédadag költsége      
         
 32.507.- Ft/ 254 fő/ 251 nap = 509- Ft/nap     
         
Egy főre jutó normatív támogatás (alapnormatíva, kistérségi kieg.normatíva)   
55.360.-/251= 220.- 
Ft        
4000,./251=     16.- Ft        
összesen: 236.- Ft        
         
Dokumentált intézményi térítési díj      
         
 509- Ft - 236.- Ft = 273- Ft      
         
A dokumentált étkezési térítési:       
A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/21993.(II.17.) Korm. 
rendelet   
(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés szabályairól szóló 
2008. évi III. törvény 2.§.- nak megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a szociális 
étkeztetés 
dokumentált térítési  díja       
   275- Ft/adag     
         
ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai szerint    
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881011 IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA    2011. év   
          
A) Nappali szociális ellátás térítési díja étkezés nélkül     
2010. évi beszámoló 21-es űrlap       
 Rendszeres személyi juttatás  10297     
 Nem rendszeres személyi juttatás 2829     
 Külső személyi juttatás       
 Szem.jutt.összesen    13126     
 munkaadókat terh. járulékok  3544     
 dologi kiadások   3748     

 
egyéb folyó 
kiadások   178     

 Kiadások összesen    20596     
          
          
1 főre jutó költség:        
 20.596ezer Ft /251ellátotti nap/ 155f ő = 529-Ft/fő      
          
Egy napra jutó normatív támogatás (alapnormatíva, kistérségi normatíva) összesen   
 88.050.-Ft/ 251ellátotti nap = 351.- Ft      
 30000.- Ft /251 ellátotti nap = 120.- Ft      
 1 főre jutó állami támogatás összege: 471.- Ft     
          
          
Nappali szociális ellátás intézményi térítési díja:       
          
 529- Ft - 471.- Ft = 58- Ft/nap       
          
A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/21993.(II.17.) Korm. rendelet   
(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés szabályairól szóló  
2008. évi III. törvény 2.§.-nak megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a nappali ellátás  
 dokumentált térítési díja        
   60- Ft/nap      
          
          
B) Nappali szociális ellátás térítési díja étkezéss el együtt:     
          
2010. évi beszámoló 21-es űrlap       
 Rendszeres személyi juttatás  10297     
 Nem rendszeres személyi juttatás 2829     
 Külső személyi juttatás       
 Szem.jutt.összesen    13126     
 munkaadókat terh.járulékok  3544     
 dologi kiadások   22712     

 
egyéb folyó 
kiadások   178     

 Kiadások összesen    39560     
          
          
1 főre jutó költség:        
 39.560 ezer Ft/ 251 ellátási nap/ 155 fő = 1.037- Ft/fő     
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1 napra jutó normatív támogatás étkeztetéssel( alap normatíva és kistérségi normatíva)   
 Idősek nappali ell. Normatívája 88.050.- Ft/ 251 ellátotti nappal = 351.- Ft   
 Szoc. étkeztetésre jutó normatíva 55.360.- Ft / 251 ellátotti nappal = 221.- Ft   
 Kistérségi normatíva 30.000.- Ft+ 4.000.- Ft /251 ell.nappal = 135.- Ft   
          
1 főre jutó normatív támogatás összesen. 707.- Ft      
          
Nappali szociális ellátás dokumentált térítési díja étkezéssel együtt:    
          
   1.037.- Ft - 707.- Ft = 330- Ft     
          
A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/21993.(II.17.) Korm. rendelet   
(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés szabályairól szóló  
2008. évi III. törvény 2.§.-nak megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a nappali ellátás  
étkezéssel együtt dokumentált díja        
          
   330.- Ft/nap      
          
 nappali ellátás térítési díja étkezéssel  330.- Ft/nap    
          
 nappali ellátás térítési díja étkezés nélkül 60- Ft/nap     
          
ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai szerint     
          
 
 
        
889922 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  2011.év   
        
2010. évi beszámoló 21-es űrlapja 
alapján  ezer Ft-ban  
 rendszeres személyi juttatás  6526   
 nem rendszeres szem.juttatás  1165   
 személyi juttatás összesen  7691   
 munkaadókat terhelő járulék  2098   
 dologi kiadások   1236   
 egyéb folyó kiadás   264   

 
kiadások 
összesen   11289   

        
 ellátottak száma   103 fő   
 ellátotti napok száma  251 nap   
 2010. évi költségek összege  11.289 ezer Ft  
        
Egy gondozási órára jutó (szolgáltatási 
önköltség)    
 11.298 ezer Ft/ 103fő /251 ellátotti nap/ 4 óra= 109.- Ft  
        
        
Egy főre jutó állami normatíva összege (alaptámogatás, ki stérségi támogatás) 

 
166080.- Ft/251ellátotti nappal/ 4 órával = 165.- 
Ft/óra   
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 40.000.- Ft/ 251 ellátotti nappal /4 órával = 40.- Ft   
 egy órára jutó ál normatíva összesen: 205.- Ft   
        
Házi segítségnyújtás térítési díja:     
        
 109.- Ft - 205.- Ft = - 96.- Ft/óra = 0 Ft / óra   
        
ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai szerint   
        
        
 
 
        
   2011. év     
        
Szállítási költségek: ezer Ft-ban    
 Személyi juttatás 1 550 50% 775   
 Munkad.járulék 435 50% 218   
 dologi kiadások 1 258 93% 1170   
 egyéb folyó kiadás      
 költs.összesen 3 243   2163   
        
        
        

 
2010. január 01-től - 2010. december 31-ig megtett 
km   

        

   
18.502 
km ebből ételhordásra megtett kilométer 

   17.192 km.    
        
Költség/km = 2.163 ezer Ft / 17.192 Km = 126Ft/km    
        
        
Költségek/fő: 2.163.000.- Ft/ 251/ 95 fő = 90- Ft    
        
Szállítási költéség dokumentált összege 90- Ft    
        
        
ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai szerint 
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IDŐSEK KLUBJA 
 
Személyi térítési díjak a gondozott jövedelme alapján 
 
 
Intézményi térítési díj: 330 Ft 
 
 
 

Jövedelem 0- 42 750.- Ft 42 751.- Ft- tól 
 75% 100% 

Fizetendő személyi térítési díj 250.- Ft 330.- Ft 
Nyújtott kedvezmény 80.- Ft 0.- Ft 

 
 
 

ÁFA mindenkor hatályba levő ÁFA  törvény előírásai szerint. 
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6. számú melléklet 

GYUGY 
 

       
2011. 
ÉV  

889921 SZOCILIS 
ÉTKEZTETÉS       
2010. évi beszámoló 21-es 
űrlap       

 6. sor dologi kiadás 
30 981 
000     

  bér 10%  
1 526 

000     
         

Szocilis étkeztatés összes költsége 
32 507 

000     
         
Ellátottak száma: 254 fő       
Étkeztetés költsége 32.507       
Ellátási napok száma:    251 
nap       
         
1 főre jutú napi ebédadag költsége      
         

 
32.507.- Ft/ 254 fő/ 251 nap = 509- 
Ft/nap     

         
Egy főre jutó normatív támogatás (alapnormatíva, kistérségi 
kieg.normatíva)   
55.360.-/251= 220.- 
Ft        
4000,./251=     16.- 
Ft        
összesen: 236.- Ft        
         
Dokumentált intézményi térítési díj      
         
 509- Ft - 236.- Ft = 273- Ft      
         
A dokumentált étkezési 
térítési:       
A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
29/21993.(II.17.) Korm.endelet   
(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés 
szabályairól szóló 
2008. évi III. törvény 2.§.-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a 
szociális étkeztetés 
dokumentált térítési  díja       
   275- Ft/adag     
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ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai 
szerint    
         
 

881011 
IDŐSEK NAPPALI 
ELLÁTÁSA    

2011. 
év   

          
A) Nappali szociális ellátás térítési díja étkezés nélkül      
2010. évi 
beszámoló 21-es űrlap       
 Rendszeres személyi juttaás  10297     
 Nem rendszeres személyi juttatás 2829     
 Külső személyi juttatás       
 Szem.jutt.összesen    13126     
 munkaadókat terh.járulékok  3544     
 dologi kiadások   3748     

 
egyéb folyó 
kiadások   178     

 Kiadások összesen    20596     
          
          
1 főre jutó költség:        

 
20.596ezer Ft /251ellátotti nap/ 155f ő = 529-
Ft/fő      

          
Egy napra jutó normatív támogatás (alapnormatíva, kistérségi normatíva) 
összesen   
 88.050.-Ft/ 251ellátotti nap = 351.- Ft      
 30000.- Ft /251 ellátotti nap = 120.- Ft      

 
1 főre jutó állami támogatás összege: 471.- 
Ft     

          
          
Nappali szociális ellátás intézményi térítési 
díja:      
          
 529- Ft - 471.- Ft = 58- Ft/nap       
          
A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/21993.(II.17.) 
Korm.endelet   
(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés 
szabályairól szóló  
2008. évi III. törvény 2.§.-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a 
nappali ellátás  
 dokumentált térítési díja        
   60- Ft/nap      
          
          
B) Nappali szociális ellátás térítési díja étkezéss el     
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együtt: 
          
2010. évi 
beszámoló 21-es űrlap       
 Rendszeres személyi juttaás  10297     
 Nem rendszeres személyi juttatás 2829     
 Külső személyi juttatás       
 Szem.jutt.összesen    13126     
 munkaadókat terh.járulékok  3544     
 dologi kiadások   22712     

 
egyéb folyó 
kiadások   178     

 Kiadások összesen    39560     
          
          
1 főre jutó költség:        

 
39.560 ezer Ft/ 251 ellátási nap/ 155 fő = 1.037- 
Ft/fő     

          
          
1 napra jutó normatív támogatás étkeztetéssel( alap normatíva és kistérségi 
normatíva)   

 
Idősek nappli ell. Normatívája 88.050.- Ft/ 251 ellátotti nappal = 
351.- Ft   

 
Szoc.étkeztetésre jutó normatíva 55.360.- Ft / 251 ellátotti nappal 
= 221.- Ft   

 
Kistérségi normatíva 30.000.- Ft+ 4.000.- Ft /251 ell.nappal = 135.- 
Ft   

          
1 főre jutó normatív támogatás összesen. 707.- 
Ft      
          
Nappali szociális ellátás dokumentált térítési díja étkezéssel 
együtt:    
          

   
1.037.- Ft - 707.- Ft = 
330- Ft     

          
A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/21993.(II.17.) 
Korm.endelet   
(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés 
szabályairól szóló  
2008. évi III. törvény 2.§.-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a nappali 
ellátás  
étkezéssel együtt dokumentált díja        
          
   330.- Ft/nap      
          

 
nappali ellátás térítési díja 
étkezéssel  330.- Ft/nap    
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nappali ellátás térítési díja étkezés 
nélkül 

60- 
Ft/nap     

          
ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai 
szerint     
          
 
        
        
889922 HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  2011.év   
        
2010. évi beszámoló 21-es űrlapja 
alapján  ezer Ft-ban  

 
rendszeres személyi 
juttatás  6526   

 
nem rendszeres 
szem.juttatás  1165   

 
személyi juttatás 
összesen  7691   

 
munkaadókat terhelő 
járulék  2098   

 dologi kiadások   1236   

 
egyéb folyó 
kiadás   264   

 
kiadások 
összesen   11289   

        
 ellátottak száma   103 fő   
 ellátotti napok száma  251 nap   

 
2010. évi költségek 
összege  11.289 ezer Ft  

        
Egy gondozási órára jutó (szolgáltatási 
önköltség)    

 
11.298 ezer Ft/ 103fő /251 ellátotti nap/ 4 óra= 109.- 
Ft  

        
        
Egy főre jutó állami normatíva összege (alaptámogatás, ki stérségi 
támogatás) 

 
166080.- Ft/251ellátotti nappal/ 4 órával = 
165.- Ft/óra   

 
40.000.- Ft/ 251 ellátotti nappal /4 órával = 
40.- Ft   

 
egy órára jutó ál normatíva összesen: 205.- 
Ft   

        
Házi segítségnyújtás térítési díja:     
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109.- Ft - 205.- Ft = - 96.- Ft/óra = 0 Ft / 
óra   

        
ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény 
előírásai szerint   
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7. számú melléklet 
HÁCS 

 
 

       
2011. 
ÉV  

889921 SZOCILIS 
ÉTKEZTETÉS       
2010. évi beszámoló 21-es 
űrlap       

 6. sor dologi kiadás 
30 981 
000     

  bér 10%  
1 526 

000     
         

Szocilis étkeztatés összes költsége 
32 507 

000     
         
Ellátottak száma: 254 fő       
Étkeztetés költsége 32.507       
Ellátási napok száma:    251 
nap       
         
1 főre jutú napi ebédadag költsége      
         

 
32.507.- Ft/ 254 fő/ 251 nap = 509- 
Ft/nap     

         
Egy főre jutó normatív támogatás (alapnormatíva, kistérségi 
kieg.normatíva)   
55.360.-/251= 220.- 
Ft        
4000,./251=     16.- 
Ft        
összesen: 236.- Ft        
         
Dokumentált intézményi térítési díj      
         
 509- Ft - 236.- Ft = 273- Ft      
         
A dokumentált étlezési 
térítési:       
A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
29/21993.(II.17.) Korm.endelet   
(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés 
szabályairól szóló 
2008. évi III. törvény 2.§.-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a 
szociális étkeztetés 
dokumentált térítési  díja       
   275- Ft/adag     
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ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai 
szerint    
         
 

881011 
IDŐSEK NAPPALI 
ELLÁTÁSA    

2011. 
év   

          
A) Nappali szociális ellátás térítési díja étkezés nélkül      
2010. évi 
beszámoló 21-es űrlap       
 Rendszeres személyi juttaás  10297     
 Nem rendszeres személyi juttatás 2829     
 Külső személyi juttatás       
 Szem.jutt.összesen    13126     
 munkaadókat terh.járulékok  3544     
 dologi kiadások   3748     

 
egyéb folyó 
kiadások   178     

 Kiadások összesen    20596     
          
          
1 főre jutó költség költség:        

 
20.596ezer Ft /251ellátotti nap/ 155f ő = 529-
Ft/fő      

          
Egy napra jutó normatív támogatás (alapnormatíva, kistérségi normatíva) 
összesen   
 88.050.-Ft/ 251ellátotti nap = 351.- Ft      
 30000.- Ft /251 ellátotti nap = 120.- Ft      

 
1 főre jutó állami támogatás összege: 471.- 
Ft     

          
          
Nappali szociális ellátás intézményi téritési 
díja:      
          
 529- Ft - 471.- Ft = 58- Ft/nap       
          
A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/21993.(II.17.) 
Korm.endelet   
(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés 
szabályairól szóló  
2008. évi III. törvény 2.§.-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a 
nappali ellátás  
 dokumentált térítési díja        
   60- Ft/nap      
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B) Nappali szociális ellátás térítési díja étkezéss el 
együtt:     
          
2010. évi 
beszámoló 21-es űrlap       
 Rendszeres személyi juttaás  10297     
 Nem rendszeres személyi juttatás 2829     
 Külső személyi juttatás       
 Szem.jutt.összesen    13126     
 munkaadókat terh.járulékok  3544     
 dologi kiadások   22712     

 
egyéb folyó 
kiadások   178     

 Kiadások összesen    39560     
          
          
1 főre jutó költség költség:        

 
39.560 ezer Ft/ 251 ellátási nap/ 155 fő = 1.037- 
Ft/fő     

          
          
1 napra jutó normatív támogatás étkeztetéssel( alap normatíva és kistérségi 
normatíva)   

 
Idősek nappli ell. Normatívája 88.050.- Ft/ 251 ellátotti nappal = 
351.- Ft   

 
Szoc.étkeztetésre jutó normatíva 55.360.- Ft / 251 ellátotti nappal 
= 221.- Ft   

 
Kistérségi normatíva 30.000.- Ft+ 4.000.- Ft /251 ell.nappal = 135.- 
Ft   

          
1 főre jutó normatív támogatás összesen. 707.- 
Ft      
          
Nappali szociális ellátás dokumentált térítési díja étkezéssel 
együtt:    
          

   
1.037.- Ft - 707.- Ft = 
330- Ft     

          
A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/21993.(II.17.) 
Korm.endelet   
(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés 
szabályairól szóló  
2008. évi III. törvény 2.§.-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a nappali 
ellátás  
étkezéssel együtt dokumentált díja        
          
   330.- Ft/nap      
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nappali ellátás térítési díja 
étkezéssel  330.- Ft/nap    

          

 
nappali ellátás térítési díja étkezés 
nélkül 

60- 
Ft/nap     

          
ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai 
szerint     
          
 
889922 HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  2011.év   
        
2010. évi beszámoló 21-es űrlapja 
alapján  ezer Ft-ban  

 
rendszeres személyi 
juttatás  6526   

 
nem rendszeres 
szem.juttatás  1165   

 
személyi juttatás 
összesen  7691   

 
munkaadókat terhelő 
járulék  2098   

 dologi kiadások   1236   

 
egyéb folyó 
kiadás   264   

 
kiadások 
összesen   11289   

        
 ellátottak száma   103 fő   
 ellátotti napok száma  251 nap   

 
2010. évi költségek 
összege  11.289 ezer Ft  

        
Egy gondozási órára jutó (szolgáltatási 
önköltség)    

 
11.298 ezer Ft/ 103fő /251 ellátotti nap/ 4 óra= 109.- 
Ft  

        
        
Egy főre jutó állami normatíva összege (alaptámogatás, ki stérségi 
támogatás) 

 
166080.- Ft/251ellátotti nappal/ 4 órával = 
165.- Ft/óra   

 
40.000.- Ft/ 251 ellátotti nappal /4 órával = 
40.- Ft   

 
egy órára jutó ál normatíva összesen: 205.- 
Ft   

        
Házi segítségnyújtás térítési díja:     
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109.- Ft - 205.- Ft = - 96.- Ft/óra = 0 Ft / 
óra   

        
ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény 
előírásai szerint   
        
        
 
        

   
2011. 
év     

        
Szállítási költségek: ezer Ft-ban    

 
Személyi 
juttatás 1 550 50% 775   

 Munkad.járulék 435 50% 218   
 dologi kiadások 1 258 93% 1170   

 
egyéb folyó 
kiadás      

 költs.összesen 3 243   2163   
        
        
        

 
2010. január 01-től - 2010. december 31-ig 
megtett km   

        

   
18.502 
km 

ebből ételhordásra megtett 
kilométer 

   17.192 km.    
        
Költség/km = 2.163 ezer Ft / 17.192 Km = 
126Ft/km    
        
        
Költségek/fő: 2.163.000.- Ft/ 251/ 95 fő = 
90- Ft    
        
Szállítási költéség dokumentált összege 90- 
Ft    
        
        
ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai szerint 
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8. számú melléklet 
KISBERÉNY 

 

       
2011. 
ÉV  

889921 SZOCILIS 
ÉTKEZTETÉS       
2010. évi beszámoló 21-es 
űrlap       

 6. sor dologi kiadás 
30 981 
000     

  bér 10%  
1 526 

000     
         

Szociális étkeztetés összes költsége 
32 507 

000     
         
Ellátottak száma: 254 fő       
Étkeztetés költsége 32.507       
Ellátási napok száma:    251 
nap       
         
1 főre jutó napi ebédadag költsége      
         

 
32.507.- Ft/ 254 fő/ 251 nap = 509- 
Ft/nap     

         
Egy főre jutó normatív támogatás (alapnormatíva, kistérségi 
kieg.normatíva)   
55.360.-/251= 220.- 
Ft        
4000,./251=     16.- 
Ft        
összesen: 236.- Ft        
         
Dokumentált intézményi térítési díj      
         
 509- Ft - 236.- Ft = 273- Ft      
         
A dokumentált étkezési 
térítési:       
A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
29/21993.(II.17.) Korm.endelet   
(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés 
szabályairól szóló 
2008. évi III. törvény 2.§.-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a 
szociális étkeztetés 
dokumentált térítési  díja       
   275- Ft/adag     
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ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai 
szerint    
         
 

881011 
IDŐSEK NAPPALI 
ELLÁTÁSA    

2011. 
év   

          
A) Nappali szociális ellátás térítési díja étkezés nélkül      
2010. évi 
beszámoló 21-es űrlap       
 Rendszeres személyi juttatás  10297     
 Nem rendszeres személyi juttatás 2829     
 Külső személyi juttatás       
 Szem.jutt.összesen    13126     
 munkaadókat terh.járulékok  3544     
 dologi kiadások   3748     

 
egyéb folyó 
kiadások   178     

 Kiadások összesen    20596     
          
          
1 főre jutó költség:        

 
20.596ezer Ft /251ellátotti nap/ 155f ő = 529-
Ft/fő      

          
Egy napra jutó normatív támogatás (alapnormatíva, kistérségi normatíva) 
összesen   
 88.050.-Ft/ 251ellátotti nap = 351.- Ft      
 30000.- Ft /251 ellátotti nap = 120.- Ft      

 
1 főre jutó állami támogatás összege: 471.- 
Ft     

          
          
Nappali szociális ellátás intézményi térítési 
díja:      
          
 529- Ft - 471.- Ft = 58- Ft/nap       
          
A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/21993.(II.17.) 
Korm.endelet   
(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés 
szabályairól szóló  
2008. évi III. törvény 2.§.-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a 
nappali ellátás  
 dokumentált térítési díja        
   60- Ft/nap      
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B) Nappali szociális ellátás térítési díja étkezéss el 
együtt:     
          
2010. évi 
beszámoló 21-es űrlap       
 Rendszeres személyi juttatás  10297     
 Nem rendszeres személyi juttatás 2829     
 Külső személyi juttatás       
 Szem.jutt.összesen    13126     
 munkaadókat terh.járulékok  3544     
 dologi kiadások   22712     

 
egyéb folyó 
kiadások   178     

 Kiadások összesen    39560     
          
          
1 főre jutó költség:        

 
39.560 ezer Ft/ 251 ellátási nap/ 155 fő = 1.037- 
Ft/fő     

          
1 napra jutó normatív támogatás étkeztetéssel( alap normatíva és kistérségi 
normatíva)   

 
Idősek nappli ell. Normatívája 88.050.- Ft/ 251 ellátotti nappal = 
351.- Ft   

 
Szoc.étkeztetésre jutó normatíva 55.360.- Ft / 251 ellátotti nappal 
= 221.- Ft   

 
Kistérségi normatíva 30.000.- Ft+ 4.000.- Ft /251 ell.nappal = 135.- 
Ft   

          
1 főre jutó normatív támogatás összesen. 707.- 
Ft      
          
Nappali szociális ellátás dokumentált térítési díja étkezéssel 
együtt:    
          

   
1.037.- Ft - 707.- Ft = 
330- Ft     

          
A személyi gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/21993.(II.17.) 
Korm.endelet   
(4) bekezdése értelmében az intézményi és a személyi térítési díjat a kerekítés 
szabályairól szóló  
2008. évi III. törvény 2.§.-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni, ezért a nappali 
ellátás  
étkezéssel együtt dokumentált díja        
          
   330.- Ft/nap      
          

 
nappali ellátás térítési díja 
étkezéssel  330.- Ft/nap    
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nappali ellátás térítési díja étkezés 
nélkül 

60- 
Ft/nap     

          
ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai 
szerint     
          
 
        
889922 HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS  2011.év   
        
2010. évi beszámoló 21-es űrlapja 
alapján  ezer Ft-ban  

 
rendszeres személyi 
juttatás  6526   

 
nem rendszeres 
szem.juttatás  1165   

 
személyi juttatás 
összesen  7691   

 
munkaadókat terhelő 
járulék  2098   

 dologi kiadások   1236   

 
egyéb folyó 
kiadás   264   

 
kiadások 
összesen   11289   

        
 ellátottak száma   103 fő   
 ellátotti napok száma  251 nap   

 
2010. évi költségek 
összege  11.289 ezer Ft  

        
Egy gondozási órára jutó (szolgáltatási 
önköltség)    

 
11.298 ezer Ft/ 103fő /251 ellátotti nap/ 4 óra= 109.- 
Ft  

        
        
Egy főre jutó állami normatíva összege (alaptámogatás, ki stérségi 
támogatás) 

 
166080.- Ft/251ellátotti nappal/ 4 órával = 
165.- Ft/óra   

 
40.000.- Ft/ 251 ellátotti nappal /4 órával = 
40.- Ft   

 
egy órára jutó ál normatíva összesen: 205.- 
Ft   

        
Házi segítségnyújtás térítési díja:     
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109.- Ft - 205.- Ft = - 96.- Ft/óra = 0 Ft / 
óra   

        
ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény 
előírásai szerint   
 
        

   
2011. 
év     

        
Szállítási költségek: ezer Ft-ban    

 
Személyi 
juttatás 1 550 50% 775   

 Munkad.járulék 435 50% 218   
 dologi kiadások 1 258 93% 1170   

 
egyéb folyó 
kiadás      

 költs.összesen 3 243   2163   
        
        
        

 
2010. január 01-től - 2010. december 31-ig 
megtett km   

        

   
18.502 
km 

ebből ételhordásra megtett 
kilométer 

   17.192 km.    
        
Költség/km = 2.163 ezer Ft / 17.192 Km = 
126Ft/km    
        
        
Költségek/fő: 2.163.000.- Ft/ 251/ 95 fő = 
90- Ft    
        
Szállítási költéség dokumentált összege 90- 
Ft    
        
        
ÁFA a mindenkor hatályban levő Áfa törvény előírásai szerint 
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9. számú melléklet 
BUZSÁK 

 
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 

 
a személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai 

 
 
 
 
 
 

Étkeztetés 

 

 

  Étkeztetés igénybevétel  250,- Ft/adag 

 

(ÁFA a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvény előírásai szerint.) 

 

 

Házi segítségnyújtás 

 

  Házi segítségnyújtás 

  igénybevétele    0,- Ft/óra 

 

(ÁFA a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvény előírásai szerint.) 

 

Idősek nappali ellátása 

 

Étkezés igénybevételével    330,- Ft/nap 

Étkezés igénybevétele nélkül    120,- Ft/nap 

 

(ÁFA a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvény előírásai szerint.) 
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10. számú melléklet 

ÖREGLAK 
 
 

                                        INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI   DÍJAK   
        
                   a személyes gondoskodást nyújtó s zociális   
                 intézményekben    
        
   2010. év     
        
 
Házi segítségnyújtás 
  

 
 0,-Ft /óra 
     

       
       
       
        

Szociális étkeztetés 
  

 
250,- Ft/fő/adag 
     

    
    
    
    
         
        
Idősek  nappali intézményi ellátása 
      
étkezés igénybevételével 330,- Ft / nap      
étkezés igénybevétele nélkül 120.- Ft / nap      
        
Szállítási költség: 
       
Egy ebédadagra jutó szállítási költség: 80,-Ft  /ebédadag 
        
        
        
 
ÁFA összege: A mindenkori hatályban lévő ÁFA törvény előírásai szerint. 
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11. számú melléklet 
PAMUK 

 
Intézményi térítési díjak 

 
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai 

 
Étkeztetés 

Ellátottak Elbírálási szempont Elvitel/helyben fogyasztás 
esetén Ft/adag +ÁFA a 

mindenkor hatályban lévő 
ÁFA törvény előírásai szerint 

1. kategória 
 

Akinek jövedelme a 
mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj összegének 
150 %-át nem haladja meg 

130 Ft/adag 

2. kategória 
 

Akinek jövedelme a 
mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj összegének 
150 %-a és 300 %-a között 

van 

180 Ft/adag 

3. kategória Akinek jövedelme a 
mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj összegének 
300 %-át meghaladja  

250 Ft/adag 

 
Házi segítségnyújtás 

Ellátottak Elbírálási szempont Házi gondozási óradíj 
1. kategória 

 
Akinek jövedelme a 

mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj összegének 
150 %-át nem haladja meg 

 0 Ft/óra 

2. kategória 
 

Akinek jövedelme a 
mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj összegének 
150 %-át meghaladja  

0 Ft/óra 

ÁFA a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvény előírásai szerint 
 

Idősek nappali ellátása 
Étkezés igénybevételével 330 Ft/nap 

Étkezés igénybevétele nélkül 120 Ft/nap 
ÁFA a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvény előírásai szerint 
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12. számú melléklet 
SOMOGYVÁMOS 

 
Intézményi térítési díjak 

 
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai 

 
Étkeztetés 

Ellátottak Elbírálási szempont Elvitel/helyben fogyasztás 
esetén Ft/adag +ÁFA a 

mindenkor hatályban lévő 
ÁFA törvény előírásai szerint 

3. kategória 
 

Akinek jövedelme a 
mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj összegének 
150 %-át nem haladja meg 

130 Ft/adag 

4. kategória 
 

Akinek jövedelme a 
mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj összegének 
150 %-a és 300 %-a között 

van 

180 Ft/adag 

3. kategória Akinek jövedelme a 
mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj összegének 
300 %-át meghaladja  

250 Ft/adag 

 
Házi segítségnyújtás 

Ellátottak Elbírálási szempont Házi gondozási óradíj 
3. kategória 

 
Akinek jövedelme a 

mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj összegének 
150 %-át nem haladja meg 

 0 Ft/óra 

4. kategória 
 

Akinek jövedelme a 
mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj összegének 
150 %-át meghaladja  

0 Ft/óra 

ÁFA a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvény előírásai szerint 
 

Idősek nappali ellátása 
Étkezés igénybevételével 330 Ft/nap 

Étkezés igénybevétele nélkül 120 Ft/nap 
ÁFA a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvény előírásai szerint 
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13. számú melléklet 
SOMOGYVÁR 

 
Intézményi térítési díjak 

 
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai 

 
Étkeztetés 

ELLÁTOTTAK ELBÍRÁLÁSI SZEMPONT ELVITEL/HELYBEN 
FOGYASZTÁS ESETÉN 

FT/ADAG +ÁFA A 
MINDENKOR 

HATÁLYBAN LÉV Ő ÁFA 
TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI 

SZERINT 
5. kategória 

 
Akinek jövedelme a 

mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíj összegének 
150 %-át nem haladja meg 

130 Ft/adag 

6. kategória 
 

Akinek jövedelme a 
mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj összegének 
150 %-a és 300 %-a között 

van 

180 Ft/adag 

3. kategória Akinek jövedelme a 
mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj összegének 
300 %-át meghaladja  

250 Ft/adag 

 
Házi segítségnyújtás 

ELLÁTOTTAK ELBÍRÁLÁSI SZEMPONT HÁZI GONDOZÁSI 
ÓRADÍJ 

5. kategória 
 

 

Akinek jövedelme a 
mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj összegének 
150 %-át nem haladja meg 

 0 Ft/óra 

6. kategória 
 

Akinek jövedelme a 
mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj összegének 
150 %-át meghaladja  

0 Ft/óra 

ÁFA a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvény előírásai szerint 
 

Idősek nappali ellátása 
ÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉVEL 330 FT/NAP 

Étkezés igénybevétele nélkül 120 Ft/nap 
ÁFA a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvény előírásai szerint 
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14. számú melléklet 
SZŐLŐSGYÖRÖK 

 
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 

a személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai 
 

Étkeztetés 
Ellátottak Elbírálási szempont Elvitel/helyben 

fogyasztás esetén 
Ft/adag(ÁFÁ-val) 

1. kategória: 2007. 
december 31-én 

ellátásban részesülők 

 150,-Ft/adag 

2. kategória: 2008. 
január 01. után 

ellátásban részesülők 

akinek jövedelme a 
mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj 
összegének 150%-át 

nem haladja meg 

100,-Ft/adag 

3. kategória: 2008. 
január 01. után 

ellátásban részesülők 

akinek jövedelme a 
mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj 
összegének 150% és 

300% között van 

150,-Ft/adag 

4. kategória: 2008. 
január 01. után 

ellátásban részesülők 

akinek jövedelme a 
mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb 

összegének 300%-át 
meghaladja 

230,-Ft/adag 

 
Szállítási költség: 80,-Ft/ebédadag (ÁFÁ-val)* 
*Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a 
kiszállításért fizetendő díjat csak egy személyre lehet megállapítani. 
 

Házi segítségnyújtás 
Ellátottak Elbírálási szempont Házi gondozási óradíj 

1. kategória: 2007. 
december 31-én ellátásban 

részesülők 

szociálisan rászorult 50,-Ft/óra 

2. kategória: 2008. január 
01. után ellátásban 

részesülők 

akinek jövedelme a 
mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj összegének 
150%-át nem haladja meg 

5,-Ft/óra 

3. kategória: 2008. január 
01. után ellátásban 

részesülők 

akinek jövedelme a 
mindenkori legkisebb 

öregségi nyugdíj összegének 
150%-át meghaladja 

55,-Ft/óra 

 
Idősek nappali ellátása 

Étkezés igénybevételével 70,-Ft/nap 
Étkezés igénybevétele nélkül 20,-Ft/nap 
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