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Kivonat
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 10-én megtartott
rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
188/2014. (XII. 10.) számú
határozata
szociális ellátások intézményi térítési díjáról
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő DélNyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális Szolgáltató
Központ (székhely: 4244. Kodály Z. u. 39.) által biztosított szakfeladatok térítési díjaival a
melléklet szerint egyetért.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Nagy Sándor
polgármester

dr. Szűcs Andrea
jegyző

A határozatról értesül:
1./ Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2./ Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális
Szolgáltató Központ
3./ Polgármesteri Hivatal (Pénzügyi Osztály)
4./ Irattár

1. számú melléklet a 188/2014. (XII. 10.) számú határozathoz
Újfehértó SZOSZOK 2014. évi – módosított - térítési díjai

I. Étkeztetés intézményi térítési díjai: /Az étkeztetés szakfeladat vonatkozásában az
intézményi térítési díjak tartalmazzák az ÁFA összegét./
1./ a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy
rendszeres havi jövedelme, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át nem
haladja meg:
350 Ft /nap
b.) Lakáson történő étkeztetés esetén, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy
rendszeres havi jövedelme, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át nem
haladja meg:
535 Ft /nap
2./ a.) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, ha az igénybe vevő személy rendszeres havi
jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-át meghaladja:
405 Ft /nap
b.) Lakáson történő étkeztetés esetén, ha az igénybe vevő személy rendszeres havi
jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200% -át meghaladja:
590 Ft /nap

3./ a) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén diétás étkezés
b) Lakáson történő étkeztetés esetén diétás étkezés

595 Ft /nap
775 Ft /nap

II. Időskorúak Gondozóházának intézményi térítési díja: (térítési díj ÁFA mentes)
2.500.-Ft /nap
75.000.-Ft /hó
Reggeli:
Ebéd:
Vacsora:

220.-Ft/nap
820.-Ft/nap
330.-Ft/nap

III. Tanyagondnoki szolgáltatás:

Térítésmentes

IV. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjai: 200 Ft/óra / térítési díj ÁFA mentes/

a) Ha a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a
37 100.- forintot:
0.-Ft/ óra

b) Ha a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme meghaladja a 37 100.forintot, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%át:
100.- Ft/óra
c) Ha a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelme meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át:
200.- Ft/óra
V. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja (készülékenként):
/ térítési díj ÁFA mentes /
20.- Ft/ nap

VI. Idősek nappali ellátása intézményi térítési díja: 0.- Ft/nap
Napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül:

0.- Ft/nap

VII. Szenvedélybetegek nappali ellátásának intézményi térítési díjai: (térítési díj ÁFA
mentes):
a.) csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül: 0.-Ft/nap
b.) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén:
250.-Ft/nap

VIII. Pszichiátriai betegek nappali ellátása intézményi térítési díjai: (térítési díj ÁFA
mentes):
a.) csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül: 0.-Ft /nap
250.-Ft/nap
b.) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén:
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési
díj) a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított
támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás esetén a szolgáltatási önköltség és
a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az
intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell
meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában
történő megosztásával.
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján kell megállapítani. A
szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki
folyamatok indokolják.
A fenntartó az intézményi térítési díjat a fentiek szerint kiszámított és külön jogszabály szerint
dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

