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ELŐTERJESZTÉS 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. április 15. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: a Személyes gondoskodás keretében nyújtó ellátásokért fizetendő  

térítési díjakról  

 

Előterjesztő:              Matolcsy Gyöngyi polgármester 

 

Előterjesztést készítette, törvényességi szempontból felülvizsgálta: Polgár Beatrix jegyző 

 

 

1. Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös, Balatonakarattya In-

tézményfenntartó  Társulás, Társulási Tanácsa a Területi Szociális Szolgáltató Intéz-

mény a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakat a követke-

zők szerint határozta meg a 10/2015. (III.19.) határozatával: 

 

a) Szociális étkeztetésnél a térítési díj 

mennyiben az igénybevevő havi jövedelme 

aa) nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200%-át:      450.- Ft/fő/nap 

ab) az öregségi nyugdíjminimum 200 %-a fölött van: 520.- Ft/fő/nap 

ac) Kiszállítás esetén megemelkedik a kiszállítás díjával, kiszállítás díja: 195.- Ft/fő/nap 

ad) A kiszállítás összege 80 év feletti, egyedülálló esetén, amennyiben a  

ada) nyugdíja nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 300%-át: 0.- Ft/fő/nap 

adb) amennyiben az öregségi nyugdíjminimum 300%-a felett van  195.- Ft/fő/nap 

ae) a személyi térítési díj legfeljebb a gondozott rendszeres havi jövedelmének a 30 %-a; 

 

b) Nappali ellátásnál 

a) csak a napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén 30.- Ft/fő/nap 

bb) napközbeni tartózkodást és étkezést is igénybe vevők esetében  

 amennyiben az igénybevevő havi jövedelme  

 az öregségi nyugdíjminimum 200%- a alatt van: 

       450.- Ft/fő/nap 

      amennyiben az öregségi nyugdíjminimum 200%- a fölött van:            520.- Ft/fő/nap 

bc) a személyi térítési díj legfeljebb a gondozott rendszeres havi jövedelmének a 30 %-a; 
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c) Házi segítségnyújtásnál az egy ellátási órára jutó önköltség   370.- Ft/fő/óra 

ca) személyi térítési díj – amely az óradíjnak és a gondozásra fordított időnek a szorzata – 

legfeljebb a gondozott rendszeres havi jövedelmének a 25 %-a, 

 

(a)-(c) pontokban felsorolt térítési díjakkal kapcsolatos kedvezmény mértékét minden Ba-

latonkenesei Szociális Társulásban részt vevő Önkormányzat saját településére vonatko-

zóan határozza meg, melyről a Társulási Tanács elnökét írásban tájékoztatja.  

A Társulási Tanács az Önkormányzatok döntését követően jelen határozatot, az Önkor-

mányzatok által megállapított kedvezményekkel kiegészíti. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen. 

 

 

 

Balatonakarattya, 2015. április 10. 

 

       Matolcsy Gyöngyi 

           polgármester 

 

 


