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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mikepércs Községi Önkormányzat 5/2016.(III.31.)számú KT rendelet határozza meg a 
szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, a bölcsődei gondozás és a gyermekétkezés in-
tézményi térítési díját.  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiak-
ban: Szt.) 115. § (1)bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1), (3) bekezdése alapján a fenntartó az in-
tézményi térítési díjat, illetve a szolgáltatási önköltséget tárgyév április 1-jéig állapítja 
meg. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április 
elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigál-
ható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
 
A törvényi rendelkezéseknek megfelelően, a fenti szolgáltatásokra és étkezésre vonatko-
zóan sor került a szolgáltatási önköltség és ez alapján az intézményi térítési díj felülvizs-
gálatára, amely az alábbiakban kerül bemutatásra:   
 
A nyersanyagnorma és a rezsiköltség emelkedésének okai: 
Az élelmezésvezető tájékoztatása szerint a gyermek, és a felnőtt étkezés vonatkozásában 
átlag 15% nyersanyagnorma emelésére van szükség, mert a jelenleg érvényes normák 
nem biztosítják a megfelelő mennyiségű és minőségű étel előállítását valamennyi kor-
osztályban. Nyersanyagnorma emelésére utoljára 2017-ben került sor, és az azóta bekö-
vetkezett áremelkedések indokolják az emelést. Tovább növeli az étkezés önköltségét a 
konyhai dolgozók létszámában 2020-ban bekövetkezett emelkedés (3 fő konyhai dolgo-
zó közfoglalkoztatotti státusz helyett MT  szerinti foglalkoztatása),  valamint a 2019-től 
folyamatosan bekövetkező minimálbér emelkedések.  
 
Az Szt. 115. § (1)bekezdése értelmében az intézményi térítési díj a személyes gondosko-
dás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiak-
ban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a 
szolgáltatási önköltséget. 
 
A 115. § (2)- (3)bekezdése szerint a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a to-
vábbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg. 
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi 
térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak 
szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai 
ezt indokolttá teszik. 
 
A személyi térítési díj megállapításának alapja a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres 
havi jövedelme. (Szt. 116. § (1)bekezdés a)pont.) A személyi térítési díj nem haladhatja 
meg a jövedelem 30%-át étkeztetés esetén, 25%-át házi segítségnyújtás esetén, 30%-át, 
ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 3. § (1), (4) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat 
és a személyi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra, házi segítségnyújtás esetén 
gondozási órára vetítve kell meghatározni. Az intézményi térítési díjat és a személyi térí-



tési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés 
szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meg-
határozni. 
 
A 9. § (4)bekezdése értelmében az étkeztetés intézményi térítési díja a szerint differenci-
ált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják e vagy az igénybevétel helyére szállítják. A ki-
osztó helyen illetve a lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tar-
talmazza. 
 
A 13. § alapján a házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térí-
tési díjat az óradíj és az adott hónapban a házi segítségnyújtás keretében elvégzett tevé-
kenységekre fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani úgy, hogy annak összege – az 
Szt. 117/B §-ában meghatározott esetet kivéve – ne haladja meg az Szt. 116. §-ának 
(3)bekezdésében meghatározott mértéket. A házi segítségnyújtás keretében elvégzett 
tevékenységekre fordított időt a külön jogszabály szerinti tevékenységnapló alapján kell 
megállapítani. 
 

A szociális étkezés intézményi térítési díja 

2020. évi állami támogatás:  (65.360 Ft x 40 fő)        2.614.400 Ft 

2020. évben az étkeztetés tervezett szolgáltatási önköltsége:   6.746.880 Ft (nettó) 

Ez az összeg tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatban felmerült bérköltséget, járuléko-
kat, a rezsit és az étel nyersanyagköltségét.  
 
A szociális étkezés egy adagra jutó nyersanyag költsége: 370 Ft  (a tavalyihoz képest     

46 Ft-tal nőtt.) A rezsiköltség 302 Ft (a tavalyihoz képest  82 Ft-tal nőtt). 

A 2020. évre tervezett ellátotti létszám:  40 fő.  

Az egy adagra jutó szolgáltatási önköltség: 

6.746.880 Ft : (40 fő  x  251 nap ) = 672 Ft 

A szociális étkezés intézményi térítési díja: 672 Ft.  (a tavalyihoz képest 128 Ft-tal nőtt) 

 

A kiszállítás önköltsége:  

A szociális étkezés kiszállítását 2020. évben két fő közfoglalkoztatott személlyel végez-

zük, továbbá két fő közalkalmazott szociális gondozó, akik napi 0,6-0,6 órában, összesen 

napi 1,2 órában végzik az ebédszállítást. A közfoglalkoztatottak bérét 100%-ban fedezi az 

állami támogatás, ezért az étel kiszállításánál költségként csak a közalkalmazott szociális 

gondozók 1,2 órára jutó bérköltsége merül fel. A kiszállítással kapcsolatban felmerült 

dologi kiadás összege: 201.521 Ft/év. Ez adódik a kiszállításnál használt kerékpárok javí-

tási, karbantartási költségeiből, a téli időszakban felmerülő üzemanyagköltségből, ami-

kor gépkocsival kell besegíteni az ételszállításba.  



2 fő  közfoglalkoztatott  gondozónő  

(bére 100%-ban támogatott):                                                                          0 Ft 

3 fő közalkalmazott szoc. gondozó 0,6 órára jutó bére:                   735.255 Ft 

Kiszállítási költség összesen:                                                                 735.255 Ft  

Kiszállítások tervezett száma 2020-ben:                                               7.542 

Egy adagra jutó kiszállítási költség:                                                              98 Ft  

A szociális étkezés kiszállításának intézményi térítési díja:                    98 Ft  

 

 Az önköltség és az intézményi  térítési díj változása:  

 étkezés 

nyers-

anyag 

költség    

Ft 

étkezés 

rezsi 

költség 

Ft 

étkezés 

önköltsége 

Ft 

étkezés in-

tézményi 

térítési díja 

Ft 

kiszállítás 

intézményi 

térítési díja 

Ft 

 

2020. április 

30-ig  

 

324 220 544 544  94 

2020. május 

1-től 

 

370 302 672 672  98 

emelkedés 46 82 128 128 4 

A táblázatban szereplő összegek az áfát nem tartalmazzák! 

A fenti táblázat azt mutatja, hogy a szociális étkeztetés intézményi térítési díja 128 Ft-al 

nő,  a kiszállítás intézményi térítési díja  4 Ft-tal nő. 

A szociális étkezés 2019. évi adat: 

2019. évben az étkeztetés szolgáltatási önköltsége kiszállítással:   6.598.631 Ft  

2019. évi állami támogatás:  (55.360 Ft x 40 fő):               2.269.760 Ft 

2019. évben befizetett személyi térítési díj:                         4.468.256 Ft  

 



A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 

2020. évi állami támogatás:   

 szociális segítés esetén:  (25.000 Ft x 10 fő)           250.000 Ft  

 személyi gondozás esetén:  (330.000 Ft x 21 fő)                           6.930.000 Ft 

 szociális ágazati pótlék bértámogatás 4 főre:                                1.078.020 Ft 

                                                      állami támogatás összesen: 8.258.020 Ft 

 

2020. évben a házi segítségnyújtás tervezett szolgáltatási önköltsége                                        

személyi gondozás és szociális segítés esetén összesen:                       12.738.982 Ft 

 

A házi segítségnyújtásban 4 fő szakképzett szociális gondozó dolgozik közalkalmazotti 

jogviszonyban, és két fő közfoglalkoztatotti jogviszonyban szakképzettség nélkül.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és műkö-

désük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)      

25/A §-a értelmében a házi segítségnyújtás személyi gondozás és szociális segítés szol-

gáltatási elemeket biztosít.  

A 27. § (3) bekezdése értelmében kizárólag a szociális segítés biztosítható közfoglalkoz-

tatottak alkalmazásával. A szociális segítés biztosításakor nincs korlátozva sem a szociá-

lis segítésre fordított idő, sem a szociális segítésben ellátható személyek száma egy gon-

dozó vonatkozásában. Jelenleg 10 fő részesül szociális segítésben. 

Figyelemmel a Rendelet Kiegészítő szabályok 3. pontjára, a személyi gondozás a jelenle-

gi szakképzett gondozói létszámmal (4 fő) havi 588 órában biztosítható,  mely alapján 

maximálisan 28 fő látható el, ha napi  egy óra a gondozásra fordított idő. Csökken az 

ellátható személyek száma, ha a gondozási szükséglet meghaladja a napi egy órát. Jelen-

leg 21 fő részesül személyi gondozásban. A 21 fő részére napi 22 óra gondozási időt for-

dít a négy gondozó. 

A házi segítségnyújtás keretében személyi gondozás- és szociális segítés tevékenységekre 

külön kerül intézményi térítési díj meghatározásra: 

 

A személyi gondozás önköltségének és intézményi térítési díjának meghatározása: 

 A négy közalkalmazott gondozó bére és járulékai 

három fő esetében  napi 0,6 órával csökkentve időarányosan:        12.335.939 Ft 

A szolgáltatással kapcsolatos éves összes költség:             12.335.939 Ft 

 Tervezett ellátotti létszám 2020-ben: 21 fő.  

(21 főnek 22 gondozási órát nyújt 4 gondozó naponta) 



Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:  

12.335.939  Ft  : 21 fő  = 587.426 Ft/év/fő 

Gondozási órák tervezett száma 2020. évben:  

- személyi gondozásra (22 óra  x 251 nap) :   5522  óra 

 
21 főnek 5522 óra gondozást nyújtását tervezzük. Egy főnek: 5522 : 21 = 263 órát. 

Óradíj: 587.426 : 263 óra = 2234 Ft. 

A szociális segítés önköltségének és intézményi térítési díjának meghatározása: 

Mivel a szociális segítés közfoglalkoztatottakkal van biztosítva, itt bérjellegű kiadás nem 

merül fel a közfoglalkoztatási bér 100%-os állami támogatása miatt.  

A szociális segítésen felmerülő dologi kiadások:      403.043 Ft 

A szolgáltatással kapcsolatos éves összes költség:                   403.043 Ft 

 Tervezett ellátotti létszám 2020-ben: 10 fő.  

Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség:  

403.043  Ft  : 10 fő  = 40.305 Ft/év/fő 

Gondozási órák tervezett száma 2020. évben:  

- szociális segítésre : 2066  óra 

 
10 főnek 2.066 óra gondozást nyújtását tervezzük. Egy főnek: 2.066 : 10 = 207 órát. 

Óradíj: 40.305: 207 óra = 195 Ft. 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját, a személyi gondozásra 2234 Ft, a szociá-

lis segítésre vonatkozóan 195 Ft összegben javaslom megállapítani. A személyi térítési 

díjat az étkezéshez hasonlóan egy jövedelemsávos táblázat alapján javasolt meghatároz-

ni, így az alacsonyabb jövedelmű ellátottak kevesebb, a magasabb jövedelmű ellátottak 

magasabb térítési díjat fizetnek a szolgáltatásért. 

 A személyi térítési díj bevezetését 2020. október 1-től javaslom. Részben azért, mert a 

legtöbb házi segítségnyújtásban részesülő egyben étkezést is vesz igénybe és az étkezés 

személyi térítési díja 2020. május 1-től emelkedni fog és a két szolgáltatás után fizetendő 

térítési díj nagyon megterhelné az ellátott jövedelmét. A fokozatos térítési díj bevezetése 

célszerűbb. Másrészt azért, mert az önkormányzat hosszú idő óta térítésmentesen bizto-

sította házi segítségnyújtást és annak érdekében, hogy ha az ellátott térítési díj ellenében 

már ezt követően nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, legyen ideje felkészülni ar-

ra, hogy más módon oldja meg ellátásának a megszervezését. 



A házi segítségnyújtás 2019. évi adat: 

2019. évben a házi segítségnyújtás szolgáltatási önköltsége            

személyi gondozás és szociális segítés esetén összesen:                        12.109.636 Ft 

2019. évi állami támogatás:   

 szociális segítés esetén:  (25.000 Ft x 10 fő)           250.000 Ft  

 személyi gondozás esetén:  (330.000 Ft x 18 fő)                           5.940.000 Ft 

 szociális ágazati pótlék bértámogatás 4 főre:                                     494.312 Ft 

                                                      állami támogatás összesen:   6.684.312 Ft 

 

2019. évben befizetett személyi térítési díj:                                              0 Ft  

 

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv. 146. §   (1) 

bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében 

biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, va-

lamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosí-

tott utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. 

A 147. § (1) bekezdése szerint a fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megál-

lapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyer-

mekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló 

törvényben biztosított támogatás különbözete. 

A 147. § (2) bekezdése szerint a bölcsőde, mini bölcsőde esetében az intézményi térítési 

díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére 

és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § 

(3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 

A 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok 

alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben 

egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 

A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jog-

szabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

148. § (1) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térí-

tési díj) az intézményvezető, a szolgáltatást vezető vagy a működtető (a továbbiakban 

együtt: intézményvezető) konkrét összegben állapítja meg. 

A 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat 

biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. 



(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyers-

anyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés 

szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett ét-

kezések számának, valamint a 21/B §-ban megjelölt normatív kedvezményeknek a fi-

gyelembevételével állapítja meg. „ 

A jelen felülvizsgálat szerint sem nyersanyagköltség, sem rezsiköltség emelésére nincs 

szükség. 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2020. május 1-től az alábbiak szerint válto-

zik: 

2020. április 30-ig: 

 reggeli 

nyersanyag 

Ft 

tízórai 

nyers-

anyag 

Ft 

ebéd 

nyers-

anyag 

Ft 

uzsonna 

nyers-

anyag   

Ft 

nyersanyag-

norma      

összesen      

Ft 

intézményi        

térítési díj 

bölcsőde 

 

103 41 185 81 410 410 Ft 

óvoda 

 

- 82 246 82 410 410 Ft 

napközi 

 

- 71 267 72 410 410 Ft 

menza 

 

- - 271 - 271 271 Ft  

Az árak áfa nélkül értendők! 

 

 

 

 

 



2020. május 1.-től: 

 reggeli 

nyersanyag 

Ft 

tízórai 

nyers-

anyag 

Ft 

ebéd 

nyers-

anyag 

Ft 

uzsonna 

nyers-

anyag   

Ft 

nyersanyag-

norma ösz-

szesen       

Ft 

intéz-

ményi 

térítési 

díj 

emel-

kedés 

bölcsőde 

 

118 47 213 94 472 472 Ft 62 Ft 

óvoda 

 

- 98 283 91 472 472 Ft 62 Ft 

napközi 

 

- 84 306 82 472 472 Ft 62 Ft 

menza 

 

- - 311 - 311 311 Ft  40 Ft  

Az árak áfa nélkül értendők! 

A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a központi 

költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. 

A bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége 2020. évi tervezett adatok alapján: 

38.382.369 Ft 

2020. évi állami támogatás összege: 29.528.900 Ft 

Tervezett ellátotti létszám: 30 fő 

Egy ellátottra, egy napra jutó szolgáltatási önköltség: 5.539 Ft 

Egy ellátottra, egy napra jutó állami támogatás összege: 4.261 Ft 

Intézményi térítési díj összege: 1.278 Ft/nap. 

A Gyvt.  150. §  (6) bekezdése alapján bölcsődei ellátás esetében  a 

-  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, 

-  a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,  

- a három-vagy többgyermekes család gyermekének,  

- az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermek-

otthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek 

- a védelembe vett gyermek 

gondozását térítésmentesen kell biztosítani. 



Jelenleg a bölcsődei ellátotti létszám 37 fő. Térítésmentesen jogosult a gondozásra 3 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 1 tartósan beteg és 3 három 

gyermekes, összesen 13 fő. Gondozási díj fizetésére 24 gyermek törvényes képviselője 

kötelezhető.    

Mivel 8.853.469 Ft az önköltség és az állami támogatás közötti különbség, indokolt a 

gondozási díj megállapítása a bölcsődei gondozásra. Az alacsonyabb jövedelmű csalá-

doknak 50%-os kedvezményt indokolt biztosítani, feltéve ha normatív kedvezményre 

nem jogosult a gyermek. 

A családok részéről a gondozási díj fizetésre való felkészülés miatt 2020. szeptember     
1-től javasolt a gondozási díj fizetés bevezetése. 
 

Hatásvizsgálat 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendelet elfogadása révén rögzítésre kerülnek az intézményi és személyi térítési 

díjak. Figyelemmel arra, hogy a házi segítségnyújtás és a bölcsődei gondozás ese-

tében személyi térítési díj került megállapításra, mely az elmúlt években nem 

volt, ezért költségvetési hatása van. 

2. Környezeti és egészségi következményei: 
Nem mérhető hatás. 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendelet nem befolyásolja az adminisztratív terheket. 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
A térítési díjak felülvizsgálata, ezáltal a rendelet elfogadása törvényi kötelezettség. 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és hozzon dön-

tést róla. 

Mikepércs, 2020. március 12. 

 

                                                                                      Tímár Zoltán s.k. 
                                                                                         polgármester 
 
 

 

 
 
 



Mikepércs Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

…/2020.(III.13.) számú rendelete 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatá-
sokért, a gyermekétkezésért, a munkahelyi étkezésért, valamint a vendég-

étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló         
5/2016. (III.31.)  KT rendelet módosításáról 

 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a további-

akban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92/B § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a to-

vábbiakban: Gyvt.) 147. §-ában, 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) be-

kezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a követke-

zőket rendeli el:   

1. § 

 

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokért, a gyermekétkezésért,  a munka-
helyi étkezésért, valamint a vendégétkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2016. 
(III. 31.) számú rendeletének (a továbbiakban: R.)   1. számú melléklete helyébe az aláb-
bi 1. számú melléklet lép: 
 
1. számú melléklet az 5/2016. (III. 31.) KT számú rendelethez 
 
Az étkeztetés intézményi térítési díja 2020. május 1-től: 
 
étkezés intézményi térítési díja Ft-ban kiszállításos étkezés intézményi térítési díja 

Ft-ban 

670 770 

 

Az étkezés személy térítési díjának összege 2020. május 1-től: 

 

 

Jövedelem Ft/hó 

Étkezés 

Ft/adag  

Kiszállítással 

Ft/adag  

25.000 alatt 195 180 

25.001  -  35.000 240 275 

35.001  -  50.000 340 395 

50.001 –  70.000 435 505 



70.001 –  90.000 485 560 

90.001 -  110.000 510 595 

110.001 - 130.000 535 620 

130.001 – 150.000 580 665 

150.001 felett 670 770 

 

A mellékletben szereplő térítési díjak nettó árak, azok az általános forgalmi adóról szól 

2007. évi CXXVII. törvény 82. §-a szerint meghatározott ÁFA mértéket nem tartalmaz-

zák. 

 

2. számú melléklet az 5/2016. (III. 31.) KT számú rendelethez 
 
A házi segítségnyújtás keretében biztosított 

a) személyi gondozás intézményi térítési díja 2020. október 1.-től: 2235 Ft 

b) a szociális segítés intézményi térítési díja 2020. október 1.-től: 195 Ft 

 

A házi segítségnyújtás személy térítési díjának összege 2020. október 1-től: 

 

Jövedelem Ft/hó 

Személyi gondozás esetén  

(Ft/óra) 

Szociális segítés esetén 

(Ft/óra)  

25.000 alatt 0 0 

25.001  -  35.000 100 120 

35.001  -  50.000 200 130 

50.001 –  70.000 300 140 

70.001 –  90.000 400 150 

90.001 -  110.000 500 160 

110.001 - 130.000 600 170 

130.001 – 150.000 700 180 

150.001 felett 800 195 

 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet az 5/2016. (III. 31.) KT számú rendelethez 
 
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 2020. május 1.-től: 
 
 intézményi térítési díj 

bölcsőde 470 Ft 

óvoda 470 Ft 

napközi 470 Ft 

menza 310 Ft 

 

A mellékletben szereplő térítési díjak nettó árak, azok az általános forgalmi adóról szól 

2007. évi CXXVII. törvény 82. §-a szerint meghatározott ÁFA mértéket nem tartalmaz-

zák. 

 
 
4. számú melléklet az 5/2016. (III. 31.) KT számú rendelethez 
 
(1) A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 2020. szeptember 1.-től:  1280 Ft/nap 
 
(2) 50% gondozási díjkedvezményre jogosult, az a normatív kedvezményre nem jogosult 
gyermek 

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 300%-át  

b) akit egyedülálló szülő nevel és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400%-át. 

 
 

5. § 

 

Záró rendelkezések 

(1) Ez a rendelet – a (2)-(3)bekezdésben foglaltak kivételével -  2020. május 1-jén lép 

hatályba.  

 

(2) A 2. számú melléklet 2020. október 1-től lép hatályba. 

 

(3) A 4. számú melléklet 2020. szeptember 1-től lép hatályba. 

 

 

 

Vida Gáborné  s.k.                                                        Tímár Zoltán s.k. 
aljegyző                                                                           polgármester 


