
Tárnokréti Község Képviselő-testületének 10/2010.(IX.14.) rendelete a kistérségi 
szociális intézmények térítési díjainak mértékéről.

Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
fizetendő térítési díjakról a következő rendeletet alkotja.

1. §
A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában a személyes gondoskodást 
nyújtó  ellátásokért  e  rendeletben  meghatározott  térítési  díjat  kell  fizetni.  A  személyes 
gondoskodást  nyújtó  ellátások  igénybevétele  –  ha  törvény  eltérően  nem  rendelkezik  – 
önkéntes.  A  ellátás  igénybevétele  iránti  kérelmet  a  Csornai  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
Szociális  Központ  vezetőjéhez  kell  benyújtani.  A  kérelemről  az  intézményvezető  dönt, 
melyről írásban értesíti az igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

2. §

A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális  Központ Bágyogszovát Idősek Átmeneti 
Gondozóháza térítési díja napi 2.200,- Ft/fő, havi 66.000,- Ft/fő.

3. §

(1) A  Csornai  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Szociális  Központ  Fogyatékosok  Napközi 
Otthona intézményi térítési díja napi 100,- Ft/fő, havi 2.100,- Ft/fő.

(2) A  Csornai  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Szociális  Központ  Fogyatékosok  Napközi 
Otthona étkezési térítési díjai jövedelem szerinti megoszlásban a következők:

4. §

A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központ Magyarkeresztúr Idősek Átmeneti 
Gondozóháza térítési díjai napi 2.700,- Ft/fő, havi 81.000,- Ft/fő.

5. §

A Csornai  Többcélú Kistérségi Társulás  Szociális  Központ Támogató  Szolgálata  személyi 
segítés és szállító szolgáltatásának térítési díjai a következők:
Személyi segítségnyújtás térítési díja: 0,- Ft/óra.
Rendszeres napi szállítás díja: 20,- Ft/km
Eseti szállítás díja: 30,- Ft/km.

Jövedelemhatárok Ebéd
Térítési díj(Ft)/adag

Reggeli, uzsonna térítési 
díj(Ft)

< 25.000 130,- 50,-
25.001-32.500 390,- 90,-
32.501-40.000 440,- 100,-
40.001-47.500 460,- 110,-
47.501-55.000 490,- 130,-
55.001< 520,- 150,-



2

6. §

(1) A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központ Bősárkányi Tagintézményében 
a szociális  étkeztetés  térítési  díja meghatározásánál  a szolgáltatási  önköltség kiszállítás 
nélkül: 746,- Ft/adag, kiszállítással: 876,- Ft/adag. Az önköltség és az állami normatíva 
alapján a szociális étkeztetés térítési díjai a következők.

A térítési díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. Az intézmény alanyi mentes.

(2) A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központ Bősárkányi Tagintézményében 
a  házi  segítségnyújtás  térítési  díja  meghatározásánál  a  szolgáltatási  önköltség:  2.747,- 
Ft/óra. Az önköltség és az állami normatíva alapján a házi segítségnyújtás térítési díjai a 
következők.

A térítési díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. A tevékenység mentes az ÁFA-alól.

(3) A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központ Bősárkányi Tagintézményében 
az idősek nappali ellátása térítési díja meghatározásánál a szolgáltatási önköltség: 3-szori 
étkezés  esetén:  2.455,-  Ft/nap,  1-szeri  étkezés  esetén:  2.235,-  Ft/nap,  étkezés  nélkül: 
1.717,- Ft/nap. Az idősek nappali ellátásának térítési díjai a következők.

Kategória Térítési díj kiszállítás 
nélkül
Ft/adag

Térítési díj 
kiszállítással

Ft/adag
Akinél  az  egy  főre  eső  jövedelem  az 
öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegének 
200 %-át nem éri el.

420,- 530,-

Akinél  az  egy  főre  eső  jövedelem  az 
öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegének 
200 %-át eléri, de 300 %-át nem haladja 
meg.

470,- 590,-

Akinél  az  egy  főre  eső  jövedelem  az 
öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegének 
300 %-át meghaladja.

520,- 650,-

Kategória Térítési díj 
Ft/óra

Akinél  az  egy  főre  eső  jövedelem  az  öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem éri 
el.

200,-

Akinél  az  egy  főre  eső  jövedelem  az  öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át eléri, de 
300 %-át nem haladja meg.

230,-

Akinél  az  egy  főre  eső  jövedelem  az  öregségi 
nyugdíj  legkisebb  összegének  300  %-át 
meghaladja.

250,-
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A térítési díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. Az intézmény alanyi mentes.

7. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztik a kistérség 
szociális  intézmények  térítési  díjainak  mértékéről  szóló 3/2010.(II.25.)  rendelet,  és  a 
szociális  valamint  gyermekjóléti  ellátások  térítési  díjainak  mértékéről  szóló  6/2010.
(III.25.) rendelet 4. §-a.

Jankovits Ferencné dr. Molnár Erika
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet  kihirdetése  az Önkormányzat  hirdetőtábláján  való kifüggesztéssel  a  mai  napon 
megtörtént.

Tárnokréti, 2010. szeptember 14. 
dr. Molnár Erika

jegyző

Térítési díj 
Ft/nap

Akinél  az  egy  főre  eső  jövedelem  az  öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem éri el.

- 3 étkezés esetén
- 1 étkezés (ebéd) esetén
- étkezés nélkül

660,- Ft
480,-Ft
160,- Ft

Akinél  az  egy  főre  eső  jövedelem  az  öregségi 
nyugdíj  legkisebb  összegének  200  %-át  eléri,  de 
300 %-át nem haladja meg.

- 3 étkezés esetén
- 1 étkezés (ebéd) esetén
- étkezés nélkül

740,- Ft
540,-Ft
180,- Ft

Akinél  az  egy  főre  eső  jövedelem  az  öregségi 
nyugdíj  legkisebb  összegének  300  %-át 
meghaladja.

- 3 étkezés esetén
- 1 étkezés (ebéd) esetén
- étkezés nélkül

820,- Ft
600,-Ft
200,- Ft


