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Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2011. (XII.01.) számú rendelete 

 

az önkormányzat szociális ellátásainak helyi rendszeréről szóló 2/2009. (III. 01.) számú 

rendeletének módosításáról 

 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi XXXI. törvény 20/C. § 

(!) bekezdésében foglaltak, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

szóló 29/1993. (II. 17.) kormányrendelet alapján az önkormányzat szociális ellátásainak helyi 

rendszeréről szóló 2/2009. (III. 01.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

(1) A rendelet 6/A. §. fejezetcíme „A bérpótló juttatás megítélésének és folyósításának 

egyéb feltételei”, valamint a 6/A. § (1) bekezdés első mondatában szereplő „bérpótló 

juttatás” szövegrész helyébe „foglalkozást helyettesítő támogatás” szövegrész kerül. 

(2) A rendelet a jelen rendelet 1. sz. mellékletét képező, de a rendelet szempontjából az 

alábbi 6. sz. melléklettel egészül ki.  

 

2. § 

 

A rendelet 11. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Temetési segély annak a temetésről gondoskodó személynek állapítható meg, akinek a 

családjában egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló esetén annak 350 %-át. „ 
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3. § 

 

A rendelet 22. §-a és a 22/A. § (2)-(5) bekezdései hatályukat vesztik. 

 

4. § 

 

A rendelet 22/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 

I. Alapszolgáltatás 

 

1. Szociális étkeztetés 

 

a.) Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 686 Ft/adag. A 

maximálisan megállapítható térítési díj összege az Szt. 115.§ (1) bekezdése alapján: 

465.- Ft/adag  

b.) Az Szt. 115.§ (10) bekezdése alapján a szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 

465.- Ft/adag.  

 

c.) Az Szt. 116. § (3) bekezdése a.) pontja alapján az Intézmény vezetője állapítja meg a 

szociális alapszolgáltatás személyi térítési díját akként, hogy a személyi térítési díj 

nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi 

jövedelmének 30 %-át.    

d.) Az intézményi térítési díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

 

 

2. Ebéd kiszállítási díja 

 

a.) Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 98.- Ft/háztartás 

 

 

MEGNEVEZÉS 

Térítési díj Szt. 115. § 

(1) bekezdés alapján 

(Ft/háztartás) 

 

Ebéd kiszállítási költsége 100 

 

3. Házi segítségnyújtás 

 

a.) Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 49.- Ft/óra. 

b.) A Szt. 115.§ (10) bekezdése alapján: a házi segítség nyújtás intézményi térítési díja: 0 

Ft. (térítésmentes)  

c.) Az Szt. 116. § (3) bekezdés b.) pontja alapján az Intézmény vezetője állapítja meg a 

szociális alapszolgáltatás személyi térítési díját akként, hogy a személyi térítési díj 

nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi 

jövedelmének 25 %-át.    

 

4. Idősek nappali ellátása 

 

a.) Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség étkezés nélkül 

232 Ft/nap/fő. 

b.) Az l főre jutó étkezési önköltség: 581.- Ft/fő/adag. 
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c.)  Az intézményi térítési díj az áfát nem tartalmazza. 

 

 

MEGNEVEZÉS 

Térítési díj Szt. 115. 

§(10) bekezdés alapján 

(forintban) 

Étkezési térítési díj: 

ebéd 
465 

Intézményi tartózkodási díj étkezés 

igénybevétele mellett (Ft/fő/nap) 
0 

Intézményi tartózkodási díj étkezés 

igénybevétele nélkül (Ft/fő/nap) 
0 

  

 

II. Szakosított ellátás 

 

1. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás  

 

a.) Az Szt. 115. § (9) bekezdése alapján számított szolgáltatási önköltség 5.016.- 

Ft/gondozási nap, 150.480.- Ft/hónap. 

b.) Az intézményi térítési díj ÁFA mentes. Az Szt. 117. § (2) bekezdés b.) pontja alapján 

az Intézmény vezetője állapítja meg az intézményi ellátásért fizetendő személyi 

térítési díjat akként, hogy megállapítja az ellátást igénylőre vonatkozó 

jövedelemhányadot, amely nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át.    

 

 

 

MEGNEVEZÉS 

Térítési díj Szt. 115. § (1), és (10) 

bekezdés alapján (forintban) 

Ft/fő/hó 
Ft/fő/ 

nap 

alap ellátás (átlagos) 98.100 3.270 

emelt szintű ellátás 125.250 4.175 

Demens betegek 

bentlakásos intézményi 

ellátása 

 

91.800 

 

3.060 

 

 

c.) Nappali ellátottak részére biztosított étkezés önköltsége: 1.288 Ft/nap/ellátott 

 

egész napos ellátás 624 406 258 1288

ebéd (45%) 281 184 116 581

reggeli (15%) 94 61 39 194

tízórai (10%) 60 40 25 125

uzsonna (10%) 60 40 25 125

vacsora (20%) 129 81 53 263

Nyersanyag 

költség

Rezsi 

költség
ÁFA Teljes önköltségMegnevezés
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d.) Nappali ellátottak részére biztosított étkezés térítési díja: 

 

egész napos ellátás 1030 260 1290

ebéd (45%) 465 115 580

reggeli (15%) 155 40 195

tízórai (10%) 100 25 125

uzsonna (10%) 100 25 125

vacsora (20%) 210 55 265

Bruttó térítési 

díj
Megnevezés Nettó térítési díj áfa

 
 

 

 

5. §. 

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet 1. §-ában foglalt rendelkezéseit 

2011. szeptember 1. naptól, a többi rendelkezéseit 2011. december 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

Hajdúbagos, 2011. november 30.  

 

 

Szabó Lukács Imre                                     Dr. Dászkál Tibor Ákos 

     polgármester            megbízott jegyző 

 

A rendeletet a mai napon kihirdettem: 

Hajdúbagos, 2011.december 1.  

 

 

Dr. Dászkál Tibor Ákos 

    megbízott jegyző 


