Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
2/2015.(II.26.) ÖK. rendelet
A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által
nyújtott szociális ellátások 2015. évi térítési díjakról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény
módosításában, valamint a módosított 29/1993. évi (II.17.) Korm. rendeletében foglaltak
alapján, mint intézményfenntartó szerv a szociális ellátások díját az alábbiakban határozza
meg.
1.§. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:
Cibakházán:
a.) étkeztetés
b.) házi segítségnyújtás
c.) nappali ellátás (Idősek klubja)
d.) idősek otthona
Tiszainoka:
a.) étkeztetés
b.) házi segítségnyújtás
c.) nappali ellátás (Idősek klubja)
d.) idősek otthona
(2) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék
bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. tv. 2. §-ának
megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.
(3) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi
térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege
nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy
alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is
szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös
költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.
(4) A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként a tárgyhónapot követő hónap utolsó
munkanapjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény helyi pénzkezelő helyén.
A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében biztosított
szolgáltatások igénybevételéért fizetendő intézményi, és személyi térítési díjak:
Étkeztetés
2.§ (1) Az 1993. évi III. törvény alapján étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
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c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk
miatt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési
önkormányzat rendeletében szabályozza.
(3) Étkeztetés intézményi térítési díja az étkezés intézményi térítési díja aszerint
differenciált, hogy az ételt helyszínen fogyasztják el vagy az igénybevétel helyére szállítják.
A települési önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra
rászorulónak önkormányzati segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti: 1993. évi III. törvény 7. §. (1) bekezdés.
3.1. Szociális étkeztetés Cibakháza
A Gondozási Központ nem bentlakásos ellátásban (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek
klubja) részesülő ellátottja az étkeztetés keretén belül 10 fő térítésmentes ellátásban részesül.
A jogosultságot a polgármester a Képviselő-testület által reá átruházott hatáskörben bírálja el.
A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény I. Konyha által biztosított meleg
étkeztetés:
nyersanyagár:
ÁFA:
Nyersanyagnorma:
Rezsiköltség:
Összesen:

286.- Ft
77.- Ft
363.- Ft
256.- Ft
619.- Ft /fő/adag

Szociális segítő bére,
járulékai, dologi kiadások:
125.- Ft/fő/adag
/ Bér+járulék: 1.998.985.- Ft
Dologi:
127 .000.- Ft
Összesen: 2.125.985.- Ft/251 nap/68 fő= 124,5.- Ft
Önköltség összesen:
744.- Ft/fő/adag
Kerekítve:
745.- Ft/fő/adag
Tervezett étkeztetettek közül:
a.) Étkeztetés helyben fogyasztással vagy elvitellel:
A Képviselő-testület a megállapított 745.-Ft/fő/adag önköltségtől eltérően, a szociális
étkeztetés intézményi térítési díját 490.-Ft/fő/adag határozza meg.
b.) Étkeztetés esetén az igénybevétel helyére történő szállítás díja 10.-Ft/kiszállítás.
c.) Házi segítségnyújtás keretében nyújtott étkeztetés:
- megegyezik az étkeztetés 1/a/ pontjában szereplő étkeztetések intézményi térítési
díjával.
d.) Nappali ellátás keretén belül a klubtagok részére ebéd biztosítása megegyezik az
étkeztetés 1 bekezdés /a/ és /b/ pontjában szereplő étkeztetés intézményi térítési díjával.
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Tervezett étkeztetettek száma 68 fő.
Ebből 10 fő térítésmentes.
3.2. Szociális étkeztetés Tiszainoka
A Tiszainoka konyha által biztosított meleg étkeztetés:
nyersanyagár:
240.- Ft
ÁFA:
65.- Ft
Nyersanyagnorma:
305.- Ft
Rezsiköltség:
385.- Ft
Összesen:
690.- Ft /fő/adag
Szociális segítő bére,
járulékai, dologi kiadások:
768.- Ft/fő/adag
/ Bér+járulék: 448.250.- Ft
Dologi:
102.000.- Ft
Összesen:
550.250.- Ft/251 nap/28fő= 78.- Ft/
Önköltség összesen (térítési díj):
768.- Ft/fő/adag
Kerekítve:
770.- Ft/fő/adag
Tervezett étkeztetettek közül:
a.) Étkeztetés helyben fogyasztással vagy elvitellel:
A Képviselő-testület a megállapított 770.-Ft/fő/adag önköltségtől eltérően, a szociális
étkeztetés intézményi térítési díját 500.-Ft/fő/adag díjban határozza meg.
b.) Étkeztetés esetén az igénybevétel helyére történő szállítás díja 0.-Ft/kiszállítás.
c.) Házi segítségnyújtás keretében nyújtott étkeztetés megegyezik az étkeztetés 1/a/
pontjában szereplő étkeztetések intézményi térítési díjával.
d.) Nappali ellátás keretén belül a klubtagok részére ebéd biztosítása megegyezik az
étkeztetés 1 bekezdés /a/ és /b/ pontjában szereplő étkeztetés intézményi térítési díjával.
(4) Étkeztetés személyi térítési díja az élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések
számának szorzata nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi
jövedelmének a 30 %- át.
(5) Vendégétkeztetés:
5.1. Cibakháza:
A bekerülési költség 100 %- a a fizetendő térítési díj.
A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény I. Konyha által biztosított meleg
étkeztetés:
nyersanyagár:
ÁFA:
Nyersanyagnorma:
Rezsiköltség:

286.- Ft
77.- Ft
363.- Ft
256.- Ft
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Összesen:

619.- Ft /fő/adag

Szociális segítő bére,
járulékai, dologi kiadások:
125.- Ft/fő/adag
/ Bér+járulék: 1.998.985.- Ft
Dologi:
127 .000.- Ft
Összesen: 2.125.985.- Ft/251 nap/68 fő= 124,5.- Ft
Önköltség összesen:
744.- Ft/fő/adag
Kerekítve:
745.- Ft/fő/adag
Vendégétkeztetés: 745.- Ft/fő/adag
Vendégétkeztetés kiszállítással: 755.- Ft/fő/adag
5.2. Tiszainoka:
A bekerülési költség 100 %- a a fizetendő térítési díj.
A Tiszainoka konyha által biztosított meleg étkeztetés:
nyersanyagár:
240.- Ft
ÁFA:
65.- Ft
Nyersanyagnorma:
305.- Ft
Rezsiköltség:
385.- Ft
Összesen:
690.- Ft /fő/adag

Szociális segítő bére,
járulékai, dologi kiadások:
768.- Ft/fő/adag
/ Bér+járulék: 448.250.- Ft
Dologi:
102.000.- Ft
Összesen:
550.250.- Ft/251 nap/28fő= 78.- Ft/
Önköltség összesen (térítési díj):
768.- Ft/fő/adag
Kerekítve:
770.- Ft/fő/adag
Vendégétkeztetés: 770.- Ft/fő/adag
Vendégétkeztetés kiszállítással: 770.- Ft/fő/adag
(6) Intézményi dolgozók étkeztetése:
A bekerülési költség 100 %-a a fizetendő térítési díj.
6.1. Cibakháza:
Reggeli nyersanyagnorma: 200.- Ft
Ebéd nyersanyagnorma: 363.- Ft
Vacsora nyersanyagnorma:
Nyersanyagnorma összesen:
Rezsiköltség (konyha):
Összesen:

230.- Ft
793.- Ft
256.- Ft
1.049.- Ft/fő/adag

6.2. Tiszainoka:
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Reggeli:
nyersanyagár:
ÁFA:
Nyersanyagnorma:
Rezsiköltség:
Önköltség összesen:
Ebéd: nyersanyagár:
ÁFA:
Nyersanyagnorma:
Rezsiköltség:
Önköltség összesen:
Vacsora: nyersanyagár:
ÁFA:
Nyersanyagnorma:
Rezsiköltség:
Önköltség összesen:

97.- Ft
26.- Ft
123.- Ft
152.- Ft
275.- Ft /fő/adag
240.- Ft
65.- Ft
305.- Ft
385.- Ft
690.- Ft /fő/adag
151.- Ft
41.- Ft
192.- Ft
218.- Ft
410.- Ft /fő/adag

Reggeli, ebéd, vacsora mindösszesen/nap/fő:

1.375.- Ft/nap/fő

Házi segítségnyújtás
3.§. (1) Intézményi térítési díj (Gondozási óra díja)
Az intézményi térítési díjat a házi segítségnyújtásra betervezett éves kiadások, az évi
munkaórák, és egy gondozóra jutó összeg adja.
1.1. Cibakháza
Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
Önköltség: 1.017.-Ft/óra
A Képviselő-testület a megállapított 1.017.-Ft/fő/óra önköltségtől eltérően, a házi
segítségnyújtás intézményi térítési díját 210.-Ft/fő/óra határozza meg.
1.2. Tiszainoka:
Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
Önköltség: 1.213.-Ft/óra
A Képviselő-testület a megállapított 1.213.-Ft/fő/óra önköltségtől eltérően, a házi
segítségnyújtás intézményi térítési díját 175.-Ft/fő/óra határozza meg.
(2) Személyi térítési díj:
a.) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj házi segítségnyújtás esetében nem haladhatja
meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének a 25 %- át.
b.) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj, - ha házi segítségnyújtás mellett étkezést is
biztosítanak - nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének
a 30 %- át.
c.) A házi segítségnyújtásban részesülő által havonta fizetendő személyi térítési díjat az óradíj
és az adott hónapban a lakáson gondozásra fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani, úgy
hogy annak összege – a Szoc tv. 117/B. §-ában meghatározott esetet kivéve - ne haladja meg
a Szt. 116.§ (3) bekezdésében meghatározott mértéket. A lakáson gondozásra fordított időt a
gondozási napló alapján kell megállapítani.
Nappali szociális ellátás – Idősek Klubja
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4.§. (1) Cibakháza
Az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni
a.) Időskorúak nappali intézményi ellátása:
Önköltség: 520.-Ft/fő/nap
A Képviselő-testület az intézményi térítési díjat 0.-Ft/fő/nap határozza meg.
b.) Demens személyek nappali intézményi ellátása:
Önköltség: 520.-Ft/fő/nap
A Képviselő-testület az intézményi térítési díjat 0.-Ft/fő/nap határozza meg.
c.) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre:
Az 4. § (1) bekezdés a), b) pontjában szereplő 0.-Ft/fő/nap és az étkeztetés díja az 2. § 3.1.
bekezdés d) pontjával egyezik meg.
(2) Tiszainoka
Az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni
a.) Időskorúak nappali intézményi ellátása:
Önköltség: 543.-Ft/fő/nap
A Képviselő-testület az intézményi térítési díjat 0.-Ft/fő/nap határozza meg.
b.) Demens személyek nappali intézményi ellátása:
Önköltség:
789.-Ft/fő/nap
A Képviselő-testület az intézményi térítési díjat 0.-Ft/fő/nap határozza meg.
c.) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőkre:
Az 4. § (2) bekezdés a), b) pontjában szereplő 0.-Ft/fő/nap és az ott étkeztetés díja az 2. §
3.2. bekezdés d) pontjával egyezik meg.
(2) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott
havi jövedelmének
a.) 5 %-át a nappali ellátást,
b.) 30 %-át a nappali ellátást és ott étkezés esetén.
Nappali ellátás keretén belül az intézmény a klubtagok részére ebédet is biztosíthat.
A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás keretében biztosított
szolgáltatások igénybevételéért fizetendő intézményi-, és személyi térítési díjak:
Idős személyek ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményi ellátása
Idősek Otthona
5.§ (1) Intézményi térítési díj:
Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az
intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.
1.1. Cibakháza
Önköltség:
Napi önköltség 1 főre: 6.762.- Ft/nap/fő
Havi önköltség 1 főre: 202.860.- Ft/hó/fő
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A Képviselő-testület a megállapított 6.777.- Ft/nap/fő, 203.310.-Ft/fő/hó önköltségtől
eltérően az Idős személyek ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményi térítési
díját 3.431.- Ft/fő/nap, 102.930.-Ft/fő/hó határozza meg.
1.2. Tiszainoka
Napi önköltség 1 főre: 4.807.- Ft/nap/fő
Havi önköltség 1 főre: 144.210.- Ft/hó/fő
A Képviselő-testület a megállapított 4.807.- Ft/nap/fő, 144.210.-Ft/fő/hó önköltségtől
eltérően az Idős személyek ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményi térítési
díját .- Ft/fő/nap, .-Ft/fő/hó határozza meg.
6.§ (1) Személyi térítési díj
1.1. Az intézmény ellátásáért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az
intézményi térítési díj összegét. Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más
személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj
megfizetését.
1.2. A havi személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott részére kiállított
jövedelemigazolásban megállapított havi rendszeres jövedelmének a 80 %-át.
1.3. A havi személyi térítési díjat a napi személyi térítési díj és a gondozási napok száma
alapján kell meghatározni.
1.4. A Szoc. tv. 117/B §- a alapján az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más
személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi
térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a 116. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a
117. § bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a
119/C. § -a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást
ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő
vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.
1.5. Ha a személyi térítési díjat a térítési díj fizetésére kötelezett jogosult vagy tartására
köteles és képes személy nem fizeti meg, illetve ha a költőpénzt az intézmény biztosítja,
a követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kötelezett ingatlan
vagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja.
1.6. Az idősek otthonában lakó személy a két hónapot meg nem haladó távollét idejére a
megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok naptári éves szinten
összesíthetők. Távollétnek minősül a rendszeres hétvégi távollét.
1.7. A két hónapot meghaladó távollét idejére:
egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi
térítési díj 40 %-át fizeti.
egyéb távollét esetén a személyi térítési díj 60 %-át fizeti a gondozott.
1.8. A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani,
hogy részére a költőpénz megmaradjon. A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a
tárgyév január 01-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20 %-ánál, ha a
térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel 30 %-ánál.
1.9. A Szoc. tv. 117/C. § (1) bekezdése alapján tartós bentlakásos intézmény esetén a
fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési
hozzájárulást kell fizetni. A fenntartó a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ
Intézmény Cibakháza és Tiszainoka intézménynél belépési hozzájárulást nem határoz
meg.
(2) Térítési díj egyéb szabályai
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2.1. A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,
b) és bentlakásos ellátás esetében a 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog
alapjául szolgáló vagyona nincs.
2.2. Az 1993.évi III. törvény 68/B. § (1) bekezdése szerint Idősek otthonában – a
férőhelyszám legfeljebb 15%-áig – a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel
nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető
más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési
díj megfizetését.
2.3.1. Az 1993. évi III. törvény 68/B. § (1) bekezdés szerinti esetben
a) az ellátott után normatív állami hozzájárulás nem vehető igénybe,
b) nem kell alkalmazni a 68/A. §, a 114. § (3) bekezdése, a 115. § (2) bekezdés második
mondata, és 115. § (6) bekezdése, a 117. §, a 117/A. § (1) és (2) bekezdése, a 117/B. §,
valamint a 119/C. § szerinti szabályokat,
c) a 68. § (5) bekezdése alapján más személy az ellátottal együtt akkor helyezhető el, ha
szintén vállalja az (1) bekezdés szerinti személyi térítési díj megfizetését,
d) a 115. § (7) bekezdésének alkalmazásában felülvizsgálatnak az intézményi térítési díj
megállapításának, illetve évközbeni korrigálásának időpontját kell tekinteni,
e) biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb
helyzetbe, mintha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.
2.3.2. Az ellátás megkezdésétől számított egy éves időtartamot követően, ha az ellátott
állapota indokolja, az intézményvezető döntése alapján elvégezhető a gondozási
szükségletének vizsgálata. A gondozási szükséglet
a) megállapítása esetén az ellátott után normatív állami hozzájárulás vehető igénybe és
térítési díját az 1993. évi III. törvény V. Fejezet III. címe szerint kell megállapítani,
b) hiányának megállapítása az intézményi jogviszony további fennállását nem érinti.
7.§ Ezen rendeletben feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.
8.§ (1) Ezen önkormányzati rendelet 2015. április 01. napján lép hatályba, és kihirdetéséről a
jegyző gondoskodik.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata a Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és
Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2014. évi térítési díjáról szóló 2/2014.(II.6.) ÖK.
rendelet.
Cibakháza, 2015. február 25.

Hegyes Zoltán
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Kihirdetve: 2015. február 26.
dr. Enyedi Mihály
jegyző
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