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a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások
 intézményi térítési díjáról

Enying Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásról  szóló  1993.  évi  III.  törvényben  kapott  felhatalmazás  alapján  a  személyes 
gondoskodás  keretében  nyújtott  szociális  ellátások  intézményi  térítési  díjáról  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

1.§

Ápolást, gondozás nyújtó intézményben (idősek otthona): SZJ 8531110
 

az intézményi térítési díj: 1.810 Ft/fő/nap
          54.300 Ft/fő/hó

ebből az étkeztetésért fizetett napi 655 Ft, 20% ÁFA-t tartalmaz.

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

2.§

Nappali ellátás (idősek klubja) SZJ. 8532161

az intézményi térítési díj: 432 Ft/fő/nap (a díj 20% ÁFA-t tartalmazza)

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

3.§

Szociális étkeztetés SZJ. 8532169

az intézményi térítési díj: 344 Ft/fő/nap (a díj 20%-os ÁFA-t tartalmazza)

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

4.§

Házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás SZJ. 8532140

az intézményi térítési díj: 200 Ft/óra (a díj ÁFA mentes)

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



Ha a gondozás az ebédkihordást is magában foglalja,  az  ebédkihordásra  alkalmanként  30 
perc gondozási idő vehető figyelembe. 

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  házi  segítségnyújtás,  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás 
esetében  vizsgálni  kell.  A  kötelezettséget  –  a  szociális  rászorultság  alapjául  szolgáló 
körülményekkel kapcsolatban – az intézményvezető részre kell teljesíteni. 
Az  intézményvezető  a  szociális  rászorultság  fennállását  a  szolgáltatás  igénybevételét 
megelőzően, valamint az igénybevétel során legalább kétévente felülvizsgálja. 

A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészégi 
állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. 

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  év  április  1.  napjáig  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. 
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10.§

(1) Az ellátások igénybevételéhez megállapodás szükséges,  melyben a kötelezett  által 
fizetendő személyi térítési díjról rendelkezni kell. 

(2) A  személyi  térítési  díjról  az  intézmény  vezetője  az  igénybevételtől  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  kézhezvételétől  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 hónap 15. napjáig fizeti meg.

12.§

E rendelet 2007. március 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Enying Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 16/2005 (X.03.) számú rendelete 
hatályát veszti.

Enying, 2007. február 28.

Tóth Dezső           Szörfi István
polgármester             jegyző

Kihirdetve: 2007. március 1.

Szörfi István
     jegyző
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