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S z é k h e l y é n 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.)115. § (1) bekezdése szerint  „a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a 
normatív állami hozzájárulás különbözete.” 
 
Az Szt. 115. § (9) bekezdése értelmében „a szolgáltatási önköltséget az előző év adatai 
alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy 
alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az 
előző évben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett 
költségeket kell figyelembe venni.” 
 
Térítésmentesen kell biztosítani a 
 

• falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást, 
• a népkonyhán történő étkeztetést, 
• a családsegítést, 
• a közösségi ellátásokat, 
• az utcai szociális munkát, 
• hajléktalan személyek részére a nappali ellátást, valamint 
• az  éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást. 

 
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat  
 

a) étkeztetés esetén ellátási napra, 
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, 
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra, 
d) nappali ellátás esetén ellátási napra, 
e) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra 

vetítve kell meghatározni. 
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Szociális étkeztetés esetében az intézményi térítési díj nem haladhatja meg az egy ellátottra 
jutó szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének egy 
napra jutó összegét. Az étkezési térítési díjat aszerint lehet differenciálni, hogy az ételt 
helyben (idősek klubjaiban), fogyasztják, vagy házhoz szállítják. Házhoz szállítás esetén az 
étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha közös háztartásban élők (pld. 
idős házaspár) részére kerül kiszállításra az étel, kiszállítási díjat csak az egyik személy 
részére lehet megállapítani. 
 
A szociális étkeztetés esetében a módosításra vonatkozó javaslat jövedelemhatárok 
figyelembe vételével javasolja meghatározni a térítési díjakat arra tekintettel, hogy az 
alacsonyabb jövedelemből élők is ki tudják fizetni az étkezési díjat. 
 
Házi segítségnyújtás esetében a gondozási óradíj nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó 
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátási órára 
jutó összegét. Amennyiben egy családon, illetve háztartáson belül többen részesülnek házi 
segítségnyújtásban, a fizetendő személyi térítési díjat külön-külön kell meghatározni. 
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 140/C §-a 
értelmében 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-én hatályos 
rendeletét 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. Erre figyelemmel 
került meghatározásra térítési díjra vonatkozó módosítási javaslat a házi segítségnyújtás 
esetében a három település vonatkozásában.  
 
Nappali ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni: 
 

• a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve 
• a napközbeni tartózkodást és az ott étkezést igénybe vevőkre. 

 
Átmeneti és tartós bentlakásos intézményekre vonatozóan is az intézményi térítési díj a 
szolgáltatási önköltség és a normatív támogatás különbözete azzal a kivétellel, hogy a 
hajléktalanok átmeneti szállására szolgáló intézményben  a gondozás első 30 napjára személyi 
térítés nem kérhető. 
 
A házi gyermekfelügyelet keretében biztosított személyes szolgáltatás intézményi térítési 
díja az ellátásra tervezett költségek alapján megállapított óradíj.  
 
A gyermekek átmeneti gondozása (gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti 
otthona) tekintetében a személyes gondoskodást nyújtó alapellátás intézményi térítési díjának 
alapja az átmeneti gondozást nyújtó ellátás esetén az egy ellátottra jutó önköltség napi 
összege. 
 
Az intézményi térítési díj alapján a személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg. 
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe 
vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban az egy 
főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. A személyi térítési díj nem 
haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő jövedelmének: 
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 30 %-át étkeztetés, 
 25 %-át házi segítségnyújtás, 
 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak, 
 2 %-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
 15 %-át nappali ellátás, 
 30 %-át nappali ellátás és ott étkezés, 
 60 %-át átmeneti elhelyezés, 
 80 %-át tartós bentlakásos elhelyezés esetén. 

 
Az előzőek alapján a Bölcsőde, a Családsegítő Központ, a Gondozási Központ, a Dr. 
Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, valamint a Hajléktalan Segítő Központ a mellékletben 
szereplő számítási anyag szerint tett javaslatot a térítési díjak összegeire, amelyben a 
szolgáltatási önköltség számításánál az előző év (2010.) adatait, valamint a 2011. évi 
normatíva összegét vették figyelembe a törvényi szabályozás szerint. 
 
 
Fentiek figyelembevételével teszek javaslatot a térítési díjak megállapítására, a helyi rendelet 
módosítására. 
 
A helyi szabályozás módosítására vonatkozó másik javaslat a szociális étkeztetés szabályaira, 
a tartós bentlakásos ellátás, a bölcsődei ellátás, valamint a tanyagondnoki szolgáltatás 
rendelkezéseire vonatkozik.  
 
A szociális étkezetés esetében az önkormányzat helyi rendelete meghatározza, hogy kik azok, 
akiknek a részére az ellátást biztosítani kell, így elsősorban azoknak, akik koruk, egészségi 
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai-, szenvedélybetegségük, valamint hajléktalanságuk 
miatt erre rászorulnak. 
 
A jelenlegi szabályozás szerint azonban meg kell határozni pontosan, hogy milyen életkort, 
egészségi állapotot stb. kell érteni a fentiek esetében. A rendelet-módosításban a szabályozás 
pontosítására teszek javaslatot. 
 
A tartós bentlakásos ellátás esetében is a jogszabályváltozásoknak megfelelően kerülnek 
pontosításra a rendelkezések, mely szerint az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő 
gondozási szükségletének, valamint jövedelmének a vizsgálatát, amely eddig az Országos 
Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, valamint a jegyző hatásköre volt. 
 
A bölcsődei ellátásra vonatkozó módosítások is a jogszabályváltozások átvezetésére 
irányulnak, mivel változtak a gyesen, gyeten lévők munkavégzésére vonatkozó lehetőségek, 
2011.  január 1-jétől az eddigi heti 40 óra helyett, csak heti 30 órában dolgozhatnak . 
 
A tanyagondnoki szolgáltatást is érintette jogszabály módosítás, mivel eddig nem volt 
kötelező és egységes dokumentáció.  E szolgáltatás tekintetében úgy rendelkezik a szociális 
törvény, hogy nem kell megállapodást kötni a szolgáltatás igénybe vétele esetén, viszont 
annak érdekében, hogy tanyagondnoki tevékenység dokumentálása biztosított legyen, egy új, 
egységes tevékenységnapló került bevezetésre, melynek alkalmazása kötelező a szolgáltatók 
számára. A tevékenységnaplóban szerepel egy aláírás oszlop is, amelyre vonatkozóan a 
jogalkotó a fenntartó döntésére bízza azt, hogy a tanyagondnok az ellátottakkal minden 
szolgáltatás igénybe vétele esetén aláírattassa. 
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A Szentesi Családsegítő Központ Tanyagondnoki Szolgálatai eddig is rendelkeztek szakmai 
munkát rögzítő dokumentációval, amelyet elektronikusan vezettek annak érdekében, hogy az 
országos statisztikai rendszerbe megfelelő adatokat tudjanak szolgáltatni.  
 
A most kötelezővé vált tevékenységnapló tartalmilag nagyon hasonlít a már eddig is használt 
dokumentációhoz, így annak kötelezővé tétele nem változtat a jelenlegi megszokott 
munkavégzésen, kivéve azt, hogy az aláíratása sok időt vesz el a tanyagondnokok 
munkaidejéből, amit egyébként az ellátottakra tudnának fordítani. 
 
Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy ne tegye kötelezővé a 
tevékenységnapló aláíratását, rendelkezzen oly módon, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás 
szakmai programjába kerüljön rögzítésre, hogy az intézmény vezetőjének bármikor módjában 
állna az ügyfél aláírását előírni, ha ez a későbbiekben esetlegesen szükségessé válna. 
 
Az előzőeknek megfelelően terjesztem be a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, 
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 24/1999. (IX.3.)Kt  rendelet, valamint a  
pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. 
(IX.18.)Kt. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, és kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet annak elfogadására. 
 
Szentes, 2011. március 8. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Szirbik Imre 
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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
.........../2011.........ÖR. a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.)KT. rendelet módosításáról 
 
 
 

1. § 
 

A „R” 14. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
14. § (3) A bölcsődei ellátás a gyermek 5 hónapos korától 36 hónapos koráig, 3 éves kor 
betöltése után egészséges gyermek esetén maximum a tanév végéig vehető igénybe.  A 
bölcsőde vállalja fogyatékos gyermek gondozását, nevelését. 
 

2. § 
 
A „R” 14. § (13) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
14. § (13) A bölcsődei alapellátáson túl térítésköteles szolgáltatásként  az intézmény házi 
gyermekfelügyeletet, időszakos gyermekfelügyeletet, valamint játszócsoportot működtet 5 
hónapos kortól 6 éves korig. 
 

3. § 
 

A „R” 14. § (14) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
14. § (14) A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermek napközbeni ellátását a szülő, vagy 
törvényes képviselő otthonában biztosítja a gondozónő. Az időszakos gyermekfelügyelet 
keretében a szülő elfoglaltságának idejére néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét a 
bölcsődében. 
 

4. § 
 

A „R” 14. § (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
14. § (15) A játszócsoportban a gyermekeket a szülőkkel, vagy hozzátartozókkal együtt a 
délelőtt folyamán fogadja az intézmény abból a célból, hogy együtt játszanak gyermekeikkel 
az intézmény által megteremtett kedvező körülmények között. 
 

5. § 
 

A „R” 14. § (17) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
14. § (17) Túljelentkezés esetén elsősorban azoknak a gyermekeknek az ellátásáról kell 
gondoskodni, akinek szülei állandó, napi 8 órás munkaviszonnyal rendelkeznek és a 
gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.  Gyermekgondozási segélyben 
(gyes), gyermeknevelési támogatásban (gyet) részesülő szülő gyermekének – kivéve a gyes, 
gyet mellett 6 órában dolgozókat – csak abban az esetben lehet az ellátást biztosítani, ha a 
szabad férőhelyre nincs olyan igénylő, aki állandó, napi 8 órás munkavégzése miatt kéri a 
gyermek napközbeni ellátását. 
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6. § 
 

A „R” 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

3. sz. melléklet 
Házi gyermekfelügyelet térítési díja 

740,-Ft/óra 
 

Időszakos gyermekfelügyelet térítési díja 
370,-Ft/óra + 

étkezési térítési díj (norma+áfa) ha igényli 
 

Játszócsoport térítési díja 
300,-Ft/óra + 

étkezési térítési díj (norma+áfa) ha igényli 
 

 
7. § 

 
 
A „R” 4. sz. melléklete helyébe az alábbi 4. sz. melléklet lép: 

 
 

4. sz. melléklet 
 

Családok Átmeneti Otthona, 
Gyermekek Átmeneti Otthona személyi térítési díja 

 
Felnőtt Gyermek Intézmény Napi Havi Napi Havi 

Családok 
Átmeneti Otthona 155,- Ft 4650,-Ft 77,-Ft 2.310,-Ft 

Gyermekek 
Átmeneti Otthona 210,- Ft  6.300,- Ft  105,-Ft  3.150 Ft  

 
 

 
8. § 

 
(1)  Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés 
napjától kell alkalmazni. A kihirdetés napján hatályát veszti a R. 14. § (5) bekezdése. 
 
   Dr. Sztantics Csaba s. k.                                                                        Szirbik Imre s. k. 
            jegyző                                                                                                   polgármester 
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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
.........../2011.........ÖR. a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és 

személyes gondoskodást nyújtó 24/1999.(IX.3.) KT rendelet módosításáról 
 
 

1. § 
 
 
A „R” 42. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
42. § (2) Az (1) bekezdésben felsoroltak szerint 

a) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte. 
b) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában 

korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga 
ellátásáról – részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni. 

c) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági 
támogatásban részesül. 

d) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni 
azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására 
részben képes. 

e) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekintetni azt a személyt, aki bejelentett 
lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan 
szállás. 

 
2. § 

 
A „R” 45/A-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki: 
45/A § (12) A tanyagondnoki szolgáltatás esetén az intézmény vezetője előírhatja a 
tevékenységnapló ügyfél általi aláírását. 
 

3. § 
 

A „R” 48/A § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
48/A § (3) Az intézmény vezetője a kérelem alapján elvégzi az ellátást igénylő gondozási 
szükségletének vizsgálatát, megállapítja a gondozási szükséglet mértékét, továbbá a 
jogszabály szerinti körülmények fennállását, majd dönt az ellátásra való jogosultságról. Az 
intézményi ellátás megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, 
jelentős pénzvagyonát, valamint ingatlanvagyonát. 
 

4. § 
 

A „R” 51/A § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
51/A § (5) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani 
az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg 
az ellátott havi jövedelmének 80 %-át. Ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a személyt, 
akinek nincs jövedelme, bentlakásos ellátás esetén nincs a térítési díj alapjául szolgáló 
vagyona. 
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5. § 
 

A „R” 1. számú melléklete helyébe a következő 1. sz. melléklet lép: 
1. sz. melléklet      

 
                       

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja 
 
1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj 
Hajléktalanok Átmeneti Szállása 430,-Ft/nap

12.900,-Ft/hó
 
 
 
2. Nappali ellátások 

Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj  (Ft/nap) 
Idősek nappali ellátás 110
Pszichiátriai nappali ellátás 110
Fogyatékosok nappali ellátása 120
 
 
 
3. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj  
Házi segítségnyújtás Szentes 600,-Ft/óra
Házi segítségnyújtás Árpádhalom 250,-Ft/óra
Házi segítségnyújtás Eperjes 200,-Ft/óra
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
(Szentes, Szegvár, Fábiánsebestyén, 
Derekegyház, Nagytőke)  

                                                      630,-Ft/hó 

 
 
 
4. Szociális étkeztetés 

Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj  
Szociális étkeztetés 
0- 42.750,-Ft-ig 
42.751-64.125,-Ft-ig 
64.126,-Ft felett 
Reggeli 

300,-Ft/nap
400,-Ft/nap
460,-Ft/nap
200,-Ft/nap

Fogyatékosok nappali ellátása étkeztetés 
Fogyatékosok nappali ellátása reggeli 

220,-Ft/nap
100,-Ft/nap

Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
étkeztetés 
Pszichiátriai betegek nappali ellátása reggeli 

350,-Ft/nap
 

200,-Ft/nap
Szállítási költség 65,-Ft/nap
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3. § 
 
A „R” 2. számú melléklete helyébe a következő 2. sz. melléklet lép: 

2. sz. melléklet 
 

A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban nyújtott ellátások intézményi térítési díja 
 

1. Tartós bentlakásos ellátások intézményi térítési díja 
 

Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj 
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása  2.985,-Ft/nap

89.550,-Ft/hó
Demens betegek  bentlakásos ellátása 2.865,-Ft/nap

85.950,-Ft/hó
 

 
4. § 

 
(1) )  Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés 
napjától kell alkalmazni. A kihirdetés napján a R. 48.§-a, valamint az 51. § (3) bekezdése 
hatályát veszti. 
 
 
     Dr. Sztantics Csaba sk.                                                                     Szirbik Imre sk. 
                jegyző                                                                                          polgármester 
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1. sz. melléklet 
 
A Hajléktalan Segítő Központ által biztosított ellátások közül csak az Átmeneti Szálló térítési 
díj köteles szolgáltatás. 
  
Az Átmeneti Szálló 2011-es költségvetése: 
 

Megnevezés  eFt 
Saját bevételek:  3.685 
Önkormányzati támogatás:  15 009 
Bevételek összesen: 18 694 
Személyi juttatások: 11 445 
Munkaadókat terhelő járulékok  3 090 
I. Bér kiadás össz:   14 535 
Közüzemi díja:k 2 005 
Közüzemi díjak  ÁFÁ-ja:    669 
Egyéb dologi kiadások  1188 
Egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja   297 
II. Dologi össz: 4 159 
Kiadások összesen: 18 694 

 
A szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözeteként 
számított térítési díj (29/1993. (II. 17.) Korm. Rendelet) mértéke: 
 
A hajléktalan átmeneti intézmény normatív állami támogatás mértéke 468.350 Ft/év/férőhely. 
 
Éves normatív támogatás (30 fh):     14.051,- eFt 
Működési költség és normatív támogatás különbözet    4,643,- eFt (30 fő/év) 
 
Az egy főre jutó napi/havi önköltség kimutatása: 
 

 30 fh/év 1 fh/nap 1 fh/hó 
Össz költség: 18 694 000 1 730 51 928 
Norm.feletti kltg. 4 643 000 430 12 900 

 
 
 

A javasolt emelés mértéke 2,3% 12.900 Ft  (2010-es térítési díj: 12.600,- Ft/fő/hó). 
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2. sz. melléklet 

Szentes Város Önkormányzat Bölcsődéje az új kibővített épületben az alapellátáson túl az 

alábbi térítési díjas szolgáltatásokkal bővül: 

1. Házi gyermekfelügyelet 

 házi gyermekfelügyelet keretében a család kérésére olyan helyzetekben, amikor a 

szülő segítséget igényel gyermeke ellátásában a bölcsőde szakképzett csecsemő,- és 

kisgyermeknevelőt küld a gyermek otthoni gondozására.  Pl: dolgozó szülő beteg 

gyermekének ápolása, a szülők dolgoznak, de nem kívánják gyermeküket 

intézménybe adni, többes ikrek gondozása stb.) A gondozónő a gyermek 

gondozásával kapcsolatos feladatokat látja el a családban. 

 térítési díja: 740,- Ft/ óra (gondozónők átlagbére 118.600,- Ft/ havi munkaidejükkel 

160 órával) 

 

2. Időszakos gyermekfelügyelet 

 

 a szülő elfoglaltsága idejére, néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét. Az 

időszakosan gondozott kisgyermeket a normál bölcsődei csoport üres férőhelyeire 

veszi fel, ezért a gyermeknek orvosi igazolás szükséges, hogy egészséges, közösségbe 

mehet. Az intézmény a szülővel megállapodást köt a szolgáltatás igénybevételéről. 

 térítési díja: 370,- Ft/ óra + étkezési díj összege (ha a szülő igényli) 

 

3. Játszócsoport 

 

 külön játszócsoport kialakításával a gyermeket az édesanyákkal együtt fogadja az 

intézmény a délelőtti órákban, azzal a céllal, hogy a szülők együtt játszanak a 

gyermekeikkel az intézmény által teremtett kedvező feltételek között. A gondozónő 

szerepe megváltozik, ő háziasszony a csoportban , a gyerekeket szüleik gondozzák. 

 térítési díja: 300,- Ft/ óra + étkezési díj összege (ha a szülő igényli) 

 

 
 
 



3. sz. melléklet  

Házi segítségnyújtás összköltség 
[Ft/év] 

gondozási óra 
2010-ben 

egy gondozási 
órára jutó 

összköltség 
[Ft/ó] 

egy 
gondozási 
órára jutó 
normatíva 

[Ft/ó] 

normatívával 
nem 

fedezett 
költség      
(3.-4.) 

javasolt 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Szentes 11 132 915 4 730 2 354 83 2 271 600 
Árpádhalom 1 559 697 974 1 601 83 1 518 250 
Eperjes 1 713 781 1 120 1 530 83 1 447 200 
összesen: 14 406 393           
       
2010-ben a normatíva egy főre jutó összege: 166 080 Ft/év    
2010-ben egy ellátási napra jutó normatíva (251 
nap/év): 662 Ft/nap    
2010-ben egy gondozási órára jutó normatíva (8 ó/nap): 83 Ft/óra    
       
       
       
Jelzőrendszer összköltség: 5 802 744      
jelzőrendszer pályázati támogatás: -2 180 000 48 kész. * 35.000 Ft/kész/év + 500.000 Ft/év alaptámogatás  
összköltség - normatíva: 3 622 744      

egy készülék támogatással nem 
fedezett költsége: 75 474

 

Ft/év 
 

6 289 
Ft/hó   

javasolt intézményi térítési díj:   630 Ft/hó   
   21 Ft/nap   
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Szociális étkeztetés összköltség [Ft/év] 
adagszám v. 

esetszám      
2010-ben 

egy napra v. 
egy adagra 

jutó 
összköltség 
[Ft/fő/nap v. 

adag] 

egy napra 
v. adagra 

jutó 
normatíva 

[Ft/fő] 

normatívával 
nem 

fedezett 
költség      
(3.-4.) 

javasolt 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

ebéd 67 273 069 90 591 743 221 522 460 

reggeli 706 310 1 401 504   504 200 

szállítás 3 626 155 34 511 105   105 65 

összesen: 71 605 534   1 247 221 1 026   
       
2010-ben a normatíva egy főre jutó összege: 55 360 Ft/év    
2010-ben egy ellátási napra jutó normatíva (251 
nap/év): 221 Ft/adag    

       
0-42.750 Ft-ig 42.750-64.125 Ft-ig 64.125 Ft felett     

300 400 460     
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Idős nappali 
ellátása 

összköltség [Ft/év] 
nappali 

ellátási nap 
2010-ben 

egy napra 
jutó 

összköltség 
[Ft/fő/nap] 

egy főre 
jutó 

normatíva 
[Ft/fő] 

normatívával 
nem 

fedezett 
költség 
[Ft/fő]       
(3.-4.) 

javasolt 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
nappali ellátás 35 317 000 33 556 1 052 353 699 110 
       
2010-ben a normatíva egy főre jutó összege: 88 580 Ft/év    
2010-ben egy ellátási napra jutó normatíva (251 
nap/év): 353 Ft/fő/ellátási nap   
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Fogyatékos nappali 
ellátása 

összköltség [Ft/év] 

adagszám v. 
nappali 

ellátási nap 
2010-ben 

egy napra 
jutó 

összköltség 
[Ft/fő/nap] 

egy főre jutó 
normatíva 

[Ft/fő] 

normatívával 
nem fedezett 
költség [Ft/fő]   

(3.-4.) 

javasolt 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

nappali ellátás 3 519 652 4 737 743 548 195 120 

ebéd 3 813 401 4 410 865 638 227 220 

reggeli 2 331 248 4 007 582 430 152 100 

összesen: 9 664 301   2 190 1 616     
       
2010-ben a normatíva egy főre jutó összege: 405 600 Ft/év    
2010-ben egy ellátási napra jutó normatíva (251 
nap/év): 1616 Ft/fő/ellátási nap   
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Pszichiátriai nappali 
ellátása 

összköltség [Ft/év] 

adagszám v. 
nappali 

ellátási nap 
2010-ben 

egy napra v. egy 
adagra jutó 
összköltség 
[Ft/fő/nap v. 

adag] 

egy napra 
v. adagra 

jutó 
normatíva 

[Ft/fő] 

normatívával 
nem 

fedezett 
költség      
(3.-4.) 

javasolt 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 
nappali ellátás 2 742 299 5 093 538 201 337 110 

ebéd 4 099 352 4 351 942 352 590 350 

reggeli 850 600 1 186 717 268 449 200 

összesen: 7 692 251   2 198 821 1 377   
       
2010-ben a normatíva egy főre jutó összege: 206 100 Ft/év    
2010-ben egy ellátási napra jutó normatíva (251 
nap/év): 821 Ft/ellátási nap    

 



 
4. sz. melléklet 

 
 
A Szentesi Családsegítő Központ Gyermekek Átmeneti Otthona 2011 évre meghatározott 
intézményi térítési díja a 2010. évi működési költségeket alapul véve az alábbiak szerint 
alakult, és került meghatározásra: 
 
I. Intézményi térítési díj meghatározása 
 
Gyermekek Átmeneti Otthona 2010. évi működési költsége felújítási és állammegóvási 

kiadások nélkül 
 

Megnevezés költségek 
Személyi juttatások: 
 

15.186.000 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok: 
 

3.807.000 Ft 

Céljellegű dologi kiadások  
(közüzemi díjak, vásárolt élelmezés) 
 

4.516.000 Ft 

Egyéb dolgi kiadások felújítási és 
állagmegóvási kiadások nélkül: 
 

1.431.000 Ft 

Összesen: 24.940.000 Ft 
 
II. Napi Intézményi térítési díj meghatározása: 
 
Összes működési költség/a férőhelyek száma/ 365 nap= napi intézményi térítési díj 
 

24.940.000 Ft/23 férőhely/ 365 nap= 2.971 Ft 
 
III. Havi intézményi térítési díj meghatározása: 
 
Összes működési költség/a férőhelyek száma/ 12 hónap= havi intézményi térítési díj 
 
 

24.940.000 Ft /23 férőhely/12hónap= 90.362 Ft 
 

IV. Intézményi térítési díjak 2011. évben: 
 
Napi intézményi térítési díj:   2.971 Ft  
Havi Intézményi térítési díj: 90.362 Ft 
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V. Személyi térítési díjak meghatározása: 
 
A jogszabály szerint a személyi térítési díj meghatározásának alapja az intézményi térítési díj 
összege és a személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A 
jogszabályi előírásoknak megfelelve a helyi rendelet a felnőttek esetében a személyi térítési 
díjat az intézményi térítési díj 10%-ban maximálja, míg gyermekek esetében az intézményi 
térítési díj maximum 5%-a lehet a személyi térítési díj összege. 

 
 
 Intézményi térítési díj Személyi térítési díj 
 napi  havi Felnőtt 

napi 
Felnőtt 
havi 

Gyermek 
napi 

Gyermek 
havi 

2010 
 

3.232 Ft 
(100%) 

98.297 Ft 
(100%) 

210 Ft 
(6,5 %) 

6.300 Ft 
(6,4 %) 
 

105 Ft 
(3,25 %) 

3.150 Ft 
(3,2 %) 

2011 
 

2.971 Ft 
(100%) 
 

90.362 Ft 
(100%) 

 210 Ft 
(7,06%) 

6.300Ft 
(6,97%) 

105 Ft 
(3,53%) 

3.150 Ft 
(3,48 %) 

 
2011. évre javasolt személyi térítési díjak: 
 

2011. év Személyi térítési díj 
 Felnőtt napi Felnőtt 

havi 
Gyermek 
napi 

Gyermek havi 

Összeg 
                     

210 Ft 
(0%) 

6300Ft 
(0%) 

105 Ft 
(0%) 

3.150 Ft 
(0%) 
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A Szentesi Családsegítő Központ Családok Átmeneti Otthona 2011 évre meghatározott 
intézményi térítési díja a 2010. évi működési költségeket alapul véve a kiemelt állagmegóvási 
és felújítási kiadások nélkül az alábbiak szerint alakult, és került meghatározásra: 
 
I. Intézményi térítési díj meghatározása 
 
Gyermekek Átmeneti Otthona 2010. évi működési költsége felújítási és állammegóvási 

kiadások nélkül 
 

Megnevezés költségek 
Személyi juttatások: 
 

  12.923.000 Ft 

Munkaadókat terhelő járulékok: 
 

  3.314.000 Ft 

Céljellegű dologi kiadások  
(közüzemi díjak, vásárolt élelmezés) 
 

  3.023.000 Ft 

Egyéb dolgi kiadások felújítási és 
állagmegóvási kiadások nélkül: 
 

  1.569.000 Ft 

Összesen: 20.829.000 Ft 
 
II. Napi Intézményi térítési díj meghatározása: 
 
Összes működési költség/a férőhelyek száma/ 365 nap= napi intézményi térítési díj 
 

20.829.000 Ft/33 férőhely/ 365 nap= 1729 Ft 
 
III. Havi intézményi térítési díj meghatározása: 
 
Összes működési költség/a férőhelyek száma/ 12 hónap= havi intézményi térítési díj 
 
 

20.829.000 Ft /33 férőhely/12hónap= 52.598 Ft 
 

IV. Intézményi térítési díjak 2011. évben: 
 
Napi intézményi térítési díj:   1.729Ft  
Havi Intézményi térítési díj:  52.598Ft 
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V. Személyi térítési díjak meghatározása: 
 
A jogszabály szerint a személyi térítési díj meghatározásának alapja az intézményi térítési díj 
összege és a személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A 
jogszabályi előírásoknak megfelelve a helyi rendelet a felnőttek esetében a személyi térítési 
díjat az intézményi térítési díj 10%-ban maximálja, míg gyermekek esetében az intézményi 
térítési díj maximum 5%-a lehet a személyi térítési díj összege. 

 
 
 Intézményi térítési díj Személyi térítési díj 
 napi  havi Felnőtt 

napi 
Felnőtt 
havi 

Gyermek 
napi 

Gyermek 
havi 

2010 
 

 1874 Ft 
(100%) 

57.002  Ft 
(100%) 

150 Ft 
( 8%) 

4500 Ft  
( 7,9%) 

75 Ft 
( 4%) 

2250 Ft 
( 3,9%) 

2011 
 

1.729Ft 
(100%) 
 

52.598 Ft 
(100%) 

 150 Ft 
( 8.7%) 

4500 Ft 
(8,6%) 

75 Ft 
(4,3%) 

2250 Ft 
(4,3 %) 

 
2011. évre javasolt személyi térítési díjak: 
 

2011. év Személyi térítési díj 
 Felnőtt napi Felnőtt 

havi 
Gyermek 
napi 

Gyermek havi 

Összeg 
                     

155 Ft 4.650 Ft 77 Ft 2.310 Ft 

 
 



Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon     5. sz. melléklet  
        
2011. évi javasolt intézményi térítési díjak        
        

Ellátási forma 

2010. évi 
szolgáltatási 
önköltség             
Ft/hó/fő 

1 főre 
jutó havi 
normatíva 
(Ft) 

1 főre jutó 
havi 
kistérségi 
normatíva 
(Ft) 

Önköltség 
és a 2011. 
évi 
normatíva 
különbözete 
Ft/hó/fő 

Javasolt 
2011 évi 
intézményi 
térítési díj 
napi 
összege 
(kerekítve) 

Javasolt 
2011 évi 
intézményi 
térítési díj 
havi 
összege 

2010 évi 
intézményi 
térítési 
díjhoz 
viszonyított 
emelkedés 
(%) 

Idősek szociális otthoni bentlakásos 
ellátása 147525 52971 5000 89554 2985 89550 2,58 
Demens betegek bentlakásos ellátása 150235 59221 5000 86014 2865 85950 5,7 
 


