
Módosítva a 25/2009. (VI. 29.) sz. rendelettel bezárólag.

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2009. (III. 31.) számú
rendelete

a személyes gondoskodás keretében  nyújtott  szociális ellátások
intézményi térítési díjairól

A  Képviselő  -  testület  az  1993.  évi  III.  törvényben  kapott  felhatalmazás  alapján  a  személyes 
gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjait

2009. április 1. napjától kezdődően az alábbiakban állapítja meg:

1.§. Ápolást, gondozást nyújtó intézményben (Idősek Otthona): SZJ. 8531110

(1) Enying, Szabadság tér 2. szám alatti intézményben
- 2007. évben ellátásban részesült ellátott esetében 

(az intézményi térítési díj 2 490,- Ft /nap, illetve 74 700,- Ft /hónap,)
az ellátásért fizetendő térítési díj legmagasabb összege: 

1 931,- Ft /nap, illetve 57 930,- Ft /hónap

- 2008. évtől új ellátott, a nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén (az 
intézményi térítési díj 2 235,- Ft /nap, illetve 67 050,- Ft /hónap,)
az ellátásért fizetendő térítési díj legmagasabb összege: 

1 140,- Ft /nap, illetve 34 200,- Ft /hónap

- 2008. évtől új ellátott, a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén
(az intézményi térítési díj 2 490,- Ft /nap, illetve 74 700,- Ft /hónap,)
az ellátásért fizetendő térítési díj legmagasabb összege: 

2 031,- Ft /nap, illetve 60 930,- Ft /hónap

(2) Enying, Hősök tere 5. szám alatti intézményben
- 2008. évtől új ellátott, a nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem 

esetén (az intézményi térítési díj 1 975,- Ft /nap, illetve 59 250,- Ft /hónap,)
az ellátásért fizetendő térítési díj legmagasabb összege: 

1 140,- Ft /nap, illetve 34 200,- Ft /hónap

- 2008. évtől új ellátott, a nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem
esetén (az intézményi térítési díj 2 230,- Ft /nap, illetve 66 900,- Ft /hónap,)
az ellátásért fizetendő térítési díj legmagasabb összege: 

2 230,- Ft /nap, illetve 66 900,- Ft /hónap

Az étkeztetésért fizetett napi 841,- Ft 25% áfa-t tartalmaz.1

A személyi térítési díjakat az intézmény vezetője állapítja meg a vonatkozó jogszabályok alapján. 

2. §. Nappali ellátás (Idősek Klubja) SZJ. 8532161                
1 Módosította a 25/2009. (VI. 29.) sz. rendelet.
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Az idősek nappali intézményében a teljes ellátás napi intézményi térítési díj összege            1 892,- 
Ft /fő, az étkezést nem igénylő esetében 60,- Ft/fő/nap. 
A fizetendő térítési díj legmagasabb összege:

    
- étkezés, tartózkodás esetében 615,- Ft /fő /nap 
- csak tartózkodás esetében   60,- Ft /fő /nap

 a díj 25% áfa-t tartalmaz2

A személyi térítési díjakat az 1. számú melléklet alapján az intézmény vezetője állapítja meg.

3.§. Szociális étkeztetés: SZJ 8532169
       

A szociális étkeztetés intézményi térítési díjai a normatív kategóriáknak megfelelően az alábbiak:
     

- akinek a családi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át:
290,- Ft /nap /fő, kiszállítással 390,- Ft/nap /fő

- akinek a családi jövedelme a nyugdíjminimum 150-300 %-a között van:
442,- Ft /nap /fő, kiszállítással 542,- Ft/nap /fő

- akinek a családi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 300 %-át:
518,- Ft /nap /fő, kiszállítással 618,- Ft/nap /fő

a díj 25 % áfa-t tartalmaz3

A személyi térítési díjakat az 2. számú melléklet alapján az intézmény vezetője állapítja meg.

4.§. Házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás     SzJ: 8532140

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjai a normatív kategóriáknak megfelelően az alábbiak:
     

-  akinek  a  családi  jövedelme  nem  haladja  meg  a  nyugdíjminimum  150  %-át  a  számított 
intézményi térítési díj -8,- Ft/ óra:

Fizetendő 0,- Ft /óra

- akinek a családi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 150 %-át a számított intézményi 
térítési díj 431,- Ft/ óra:

Fizetendő 400,- Ft /óra

A személyi térítési díjakat az 3. számú melléklet alapján az intézmény vezetője állapítja meg.

5. § Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi és személyi térítési díjat az igénybevevők a szolgáltatásért nem fizetnek.

6.§. Az a gondozott, akinek a jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét nem éri el, 
vagy azzal egyenlő, az Egyesített Szociális  Intézmény szolgáltatásait - az ápolást, gondozást nyújtó 
idősek otthona kivételével- ingyenesen veheti igénybe.

A szociális rászorultságot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében vizsgálni kell. 
A  kötelezettséget  –  a  szociális  rászorultság  alapjául  szolgáló  körülményekkel  kapcsolatban  –  az 
intézményvezető részére kell teljesíteni.

2 Módosította a 25/2009. (VI. 29.) sz. rendelet.
3 Módosította a 25/2009. (VI. 29.) sz. rendelet.
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Az intézményvezető  a  szociális  rászorultság  fennállását  a  szolgáltatás  igénybevételét  megelőzően, 
valamint az igénybevétel során legalább kétévente felülvizsgálja.

7.§. (1) Az  ápolást, gondozást nyújtó idősek  otthonában  ellátásban részesülő személy a két hónapot 
meg nem haladó távolléte idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti. A távolléti napok 
naptári éves szinten összesíthetők. Nem minősül távollétnek a rendszeres hétvégi távollét.
(2) Két hónapot meghaladó távollét idejére

a) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 
40%-át,

b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60%-át fizeti.

8.§. A  személyi  térítési  díjak  összegét  minden  évben  felülvizsgálja  az  intézményvezető.  A 
felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a 
felülvizsgálatot megelőző időszakra.

9.§. A személyi térítési díj összege évközben csak akkor változtatható meg, ha a kötelezett jövedelme 

a.)  olyan  mértékben  csökken,  hogy  az  e  rendeletben  meghatározott  térítési  díj   fizetési 
kötelezettségének nem tud eleget tenni, 

b.)  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb  összegének  25  %  -  át  meghaladó  mértékben 
növekedett.

10.§. (1) Az ellátások igénybe vételéhez megállapodás szükséges, melyben a kötelezett által fizetendő 
személyi térítési díjról rendelkezni kell.

(2) A személyi térítési díjról az intézmény vezetője az igénybe vételtől  számított                  30 napon 
belül írásban értesíti a térítési díj megfizetésére  kötelezettet.

 (3)  Ha  a  jogosult  a  személyi  térítési  díj  összegét  vitatja,  vagy  annak  csökkentését  kéri,  az 
intézményvezető  értesítésének  kézhez  vételétől  számított  8  napon belül  a  fenntartóhoz  fordulhat. 
Ebben az esetben a személyi térítési díj összegéről a fenntartó határozattal dönt.

11.§ A személyi térítési díjat a kötelezett minden hó 15 - ig fizeti meg.

12.§. E rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 13/2008. (VII. 02.) sz. rendelet 
hatályát veszti.

Enying, 2009. március 25.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Kihirdetve: 2009. március 31.

Szörfi István
     jegyző
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1. számú melléklet

Nappali ellátás (INO)

a) Napközbeni tartózkodást, étkezést igénybe vevők személyi térítési díja jövedelem alapján

             0 – 28 500             térítésmentes
28 501 – 45 500 355,- Ft
45 501 – 49 500 425,- Ft
49 501 – 53 500 500,- Ft
53 501 – 57 500 560,- Ft
57 501 - 615,- Ft

b) Csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők személyi térítési díja jövedelem alapján

               0 – 28 500             térítésmentes
28 501 – 45 500 35,- Ft
45 501 – 49 500 40,- Ft
49 501 – 53 500 50,- Ft
53 501 – 57 500 55,- Ft
57 501 - 60,- Ft
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2. számú melléklet
Szociális étkeztetés

a) akiknek a családi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 % -át - személyi térítési díja

             0 – 28 500             térítésmentes
28 501 – 31 300 210,- Ft
31 301 – 34 200 235,- Ft
34 201 – 36 900 260,- Ft
36 901 – 42 750 290,- Ft

b) akiknek a családi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 % -át - személyi térítési díja 
kiszállítással

             0 – 28 500             térítésmentes
28 501 – 31 300 280,- Ft
31 301 – 34 200 315,- Ft
34 201 – 36 900 350,- Ft
36 901 – 42 750 390,- Ft

c) akiknek a családi jövedelme a nyugdíjminimum 150% és 300% között van - személyi térítési díja

42 751 – 51 200 310,- Ft
51 201 – 59 700 345,- Ft
59 701 – 68 300 380,- Ft
68 301 – 76 800 415,- Ft
76 801 -  85 500 442,- Ft

d) akiknek a családi jövedelme a nyugdíjminimum 150% és 300% között van - személyi térítési díja 
kiszállítással

42 751 – 51 200 370,- Ft
51 201 – 59 700 415,- Ft
59 701 – 68 300 460,- Ft
68 301 – 76 800 505,- Ft
76 801 -  85 500 542,- Ft

e) akiknek a családi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 300 % -át - személyi térítési díja

85 501 - 518,- Ft

f)  akiknek  a  családi  jövedelme  meghaladja  a  nyugdíjminimum  300  %  -át  -  személyi  térítési  díja 
kiszállítással

85 501 - 618,- Ft
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3. számú melléklet

Házi segítségnyújtás

a) akinek a családi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 % -át - személyi térítési díja

             0 – 42 750             térítésmentes

b) akinek a családi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimum 150 % -át - személyi térítési díja

42 751 – 51 200 200,- Ft
51 201 – 59 700 250,- Ft
59 701 – 68 300 300,- Ft
68 301 – 76 800 350,- Ft
76 801 -  400,- Ft
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