
CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 22/2006.(XII.29.) 
r e n d e l e t e 

 
 
 
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak, továbbá az 
emelt szintű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító idősek otthonában 

fizetendő egyszeri hozzájárulás összegének a megállapításáról 
 

(a módosítással egységes szerkezetben) 
 
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. §-a (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) és 117/B. § (1) bekezdéseiben, továbbá a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
ellátások intézményi térítési díját, továbbá az emelt szintű elhelyezési körülményeket és 
szolgáltatásokat biztosító idősek otthonában az intézményi elhelyezéskor fizetendő egyszeri 
hozzájárulás összegét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 
1.§ A gyermekek napközbeni ellátásának ellátási formák szerinti intézményi térítési díjait 
e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
2.§1 A Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye (a továbbiakban: 
Egyesített Szociális Intézmény) által biztosított, a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális ellátások ellátási formák szerinti intézményi térítési díja: 
 
a)2 Étkeztetés    
     aa) A szociális étkeztetést már igénybe vette      362,-Ft+ÁFA/nap 
           Intézményi térítési díj mértéke 

- helyben fogyasztás esetén        327,-Ft+ÁFA/nap 
- az étel kiszállítsa esetén       362,-Ft+ÁFA/nap 

     ab) Új ellátottak esetén, akiknek a családban az egy főre eső jövedelem 
           a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el       328,-Ft+ÁFA/nap 
           Intézményi térítési díj mértéke 

- helyben fogyasztás esetén        296,-Ft+ÁFA/nap 
- az étel kiszállítsa esetén       328,-Ft+ÁFA/nap 

     ac) Új ellátottak esetén, akiknek a családban az egy főre eső jövedelem 
           a nyugdíjminimum 150-300 % között van       362,-Ft+ÁFA/nap 
           Intézményi térítési díj mértéke 

- helyben fogyasztás esetén       327,-Ft+ÁFA/nap 
- az étel kiszállítsa esetén      362,-Ft+ÁFA/nap 

     ad) Új ellátottak esetén, akiknek a családban az egy főre eső jövedelem  
a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja      419,-Ft+ÁFA/nap  

                                                 
1 A rendelet 2. §-át a 3/2008.(II.29.) önkormányzati rendelet módosította. 
2 A rendelet 2. §-ának a) pontját a 7/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosította. 
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           Intézményi térítési díj mértéke 
- helyben fogyasztás esetén        327,-Ft+ÁFA/nap 
- az étel kiszállítsa esetén       419,-Ft+ÁFA/nap 

 
b) Házi segítségnyújtás 
    ba) A házi segítségnyújtást már igénybe vette    697,-Ft/óra 
    bb) Új ellátottak esetén, akiknek a családban az egy főre eső jövedelem 
           a nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el     655,-Ft/óra 
    bc) Új ellátottak esetén, akiknek a családban az egy főre eső jövedelem 
           a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja    705,-Ft/óra 
 
c) Nappali szociális ellátás (Idősek klubja)    
    ca)3 Időskorúak nappali ellátását igénybe vette            1.077,-Ft/nap  
          Fenntartó által megállapított intézményi térítési díj                          854,-Ft/nap 
 - Napközbeni tartózkodást igénybe vevők intézményi  

   térítési díja                                                                                     20,-Ft/nap 
 - Napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevők 
    intézményi térítési díja      854,-Ft/nap 
    Részétkeztetésre történő bontása: 
  reggeli      277,-Ft/nap 
  ebéd      372,-Ft/nap 
  vacsora     185,-Ft/nap 
  napközbeni tartózkodás igénybevétele   20,-Ft/nap 
    Az étkezés nyersanyagnormája:     645,-Ft/nap 
  reggeli     185,-Ft/nap 
             ebéd     335,-Ft/nap 
  vacsora    125,-Ft/nap” 
     cb)  Fogyatékos személyek nappali ellátása 

- Napközbeni tartózkodást igénybe vevők intézményi  
   térítési díj                                                                                    nincs 

  
d) Ápolást-gondozást nyújtó idősek otthona 
    da) A gondozást már igénybe vette 
 - napi intézményi térítési díj             1.614,-Ft/nap 
 - havi intézményi térítési díj           48.420,-Ft/nap 
    db) Új gondozott, és a jövedelme a nyugdíjminimum  
          150 %-át nem haladja meg 
 - napi intézményi térítési díj             1.381,-Ft/nap 
 -havi intézményi térítési díj           41.430,-Ft/nap 
    dc) Új gondozott, és a jövedelme a nyugdíjminimum 
          150 %-át  meghaladja 
            - napi intézményi térítési díj                       1.614,-Ft/nap 
            - havi intézményi térítési díj           48.420,-Ft/nap 
 
e) Emelt szintű ápolást-gondozást nyújtó idősek otthona 
    ea) A gondozást már  igénybe vette 
           - napi intézményi térítési díj            1.958,-Ft/nap 
 - havi intézményi térítési díj          58.740,-Ft/nap  

                                                 
3 A rendelet 2. §-a c) pontjának ca) alpontját a 7/2008.(IV.30) önkormányzati rendelet módosította. 
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2/A. § 4 A házi segítségnyújtást igénybevevő személy esetében a fenntartó a személyi térítési 
díjat elengedi, ha a kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg. 
 
3.§5 Az Egyesített Szociális Intézmény emelt szintű elhelyezési körülményeket és 
szolgáltatásokat biztosító idősek otthonában az intézményi elhelyezéskor fizetendő egyszeri 
hozzájárulás összegét e rendelet 2. számú melléklete határozza meg. 
 
 
4.§6 Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
5.§7 A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális ellátások térítési díjainak, továbbá az emelt szintű elhelyezési körülményeket és 
szolgáltatásokat biztosító idősek otthonában fizetendő egyszeri hozzájárulás összegének 
megállapításáról szóló 29/2004. (XII.31.) önkormányzati rendelet 1. §-3. §-ai, továbbá  
a 4. §-ának (1) bekezdése, valamint ugyancsak a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális ellátások térítési díjainak, továbbá az emelt szintű elhelyezési körülményeket és 
szolgáltatásokat biztosító idősek otthonában fizetendő egyszeri hozzájárulás összegének 
megállapításáról szóló 29/2004. (XII. 31.) önkormányzati rendeletet módosító 23/2005. 
(XII.30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
 
Szilágyi Menyhért     Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
    polgármester       jegyző  
 
 
 
Kihirdetve: 2006. december 29-én. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 A 2/A §-t a 15/2008.(X.30.) önkormányzati rendelet állapította meg. 
5 A § számozását a 3/2008.(II.29.) önkormányzati rendelet módosította. 
6 A § számozását a 3/2008.(II.29.) önkormányzati rendelet módosította. 
7 A § számozását a 3/2008.(II.29.) önkormányzati rendelet módosította. 
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1. számú melléklet 8 
 
 
A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjai 

 
 
 
Intézmény     Intézményi térítési díj  
 
1.) Óvoda (napi)           239,-Ft+ÁFA 
 
    részétkeztetésre bontás 
 tízórai, uzsonna            86,-Ft+ÁFA 
 
 ebéd             153,-Ft+ÁFA 
 
2.) Napközi otthon (napi)           314,-Ft+ÁFA 
 
     részétkeztetésre bontás 
 tízórai              68,-Ft+ÁFA 
 
 ebéd            206,-Ft+ÁFA 
 
 uzsonna             40,-Ft+ÁFA 
 
3.) Menza 

ebéd            206,-Ft+ÁFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 A rendelet 1. számú mellékletét a 16/2007.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosította. 
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2. számú melléklet 
 

Az emelt szintű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat  
biztosító idősek otthonában az intézményi elhelyezéskor  

fizetendő egyszeri hozzájárulás 
 

 
 
Egyszeri hozzájárulás mértéke 

 
1.) Az egyszemélyes, 22m2 alapterületű lakóegység esetében:   1.000.000,-Ft 
 
2.) A kétszemélyes, 30 m2 alapterületű lakóegység esetében:     1.500.000,-Ft 

 
  
 


