
 

Gulács Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10/2015.(VI.26.) Öt. 

rendelete 

 

„ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról” szóló 5/2013. 

(IV.01.)” önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Képviselő-testület: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször 

módosított 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a.) pontjában 

kapott felhatalmazása alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1-2) bekezdésében, a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról” szóló 29/1993. (II.17.) 

Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében, „A jogalkotásról” szóló 2010. évi CXXX. törvény 6. 

§-ában, valamint a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011.évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

következőket rendeli el: 

 

1. Módosító rendelkezés 

 

1. §. Az „ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról” szóló 

5/2013. (IV.01.) önkormányzati rendelet 1-2. mellékleteinek helyébe e rendelet mellékletei 

lépnek.  

 

Záró rendelkezések 

2. § (1)  E rendelet a kihirdetést követően 2015.07.01 napján lép hatályba. 

       (2) E rendelet 1. számú mellékletében meghatározott intézményi térítési díjakat a 

felülvizsgálatok esetén 2015.08.01 napjától kell alkalmazni. 

 

 Ujvári Judit  s.k.      dr. Fejes Viktória s.k. 

polgármester                aljegyző 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. 06.26. 

                                                                                              dr. Fejes Viktória s.k. 

                                                                                                         aljegyző   



                                     

        

1. melléklet a 10/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez 

Önköltségszámítás 

 

A költségvetési törvény alapján a szolgáltatások állami finanszírozása: 

 

Alapszolgáltatások 2014.év 2015. év 

Étkeztetés 55.360Ft/fő 55.360Ft/fő 

Házi segítségnyújtás 145.000 Ft/fő 145.000 Ft/fő 

Idősek nappali ellátása 109.000Ft/fő 109.000Ft/fő 

 

I. Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja: 

 

1. Étkeztetés: 

 Ellátottak száma: 36 fő 

 Ellátotti napok: 251 

 Adagok száma: 9036 

 2015. évi tervezett önköltség: 6.211.000Ft 

 Egy főre vetített önköltség: 172.527Ft 

 Számított önköltség: 687 Ft/fő/adag 

 

1.1 Kiszállítás díja: 40 Ft 

 

2. Házi segítségnyújtás: 

   Ellátottak száma: 34 fő 

   Ellátotti napok: 251 

   Gondozásra fordított tervezett óra: 6400,5 óra 

   2015. évi tervezett önköltség: 7.552.000 Ft 

   Egy gondozási óra önköltsége: 1.180 Ft 

 

3. Idősek Nappali Ellátása: 

 Ellátottak száma: 18 fő  

 Ellátotti napok: 251 

 2015.évi tervezett önköltség 5.605.000Ft 

 Egy főre vetített önköltség: 311.389  

 Egy napra vetített önköltség: 1.240Ft 



 

 

2. melléklet a 10/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelethez 

 

Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja 

Szolgáltatás 

formája 

2015.évi tárgyévre tervezett 

szolgáltatási önköltség 

(Ft/fő/szolgáltatási egység) 

2015.évi intézményi térítési díj 

(Ft/fő/szolg. egység) 

Étkezés (ellátási 

területen) 

1 ellátási 

nap(adag) 

Önköltsége 

687 

 

1 ellátási nap/adag 

térítési díja 

 

30.000 Ft alatt: 

30.001-42.750 Ft-ig: 

42.751-Ft-tól 

687 helyett 

jövedelemtől 

függően 

300 

340 

360 

Étel házhoz 

szállítás 

  Házhoz szállítás 40 

 

házi 

segítségnyújtás 

(ellátási 

területen) 

1 gondozási 

óra önköltsége 

1180 

 

1 gondozási óra 

térítési díja 

1.180 helyett 

0 

 

Nappali ellátás 

Idősek nappali 

ellátása 

1 ellátási nap 

tartózkodás 

önköltsége 

1.240 

 

1 ellátási nap tér. díja 

csak nappali tartózkodás 

esetén 

1.240 helyett 

0 

1 ellátási nap tér. díja 

nappali tartózkodás és 

étkezés esetén 

30.000 Ft alatt: 

30.001-42.750 Ft-ig: 

42.751-Ft-tól 

687 helyett 

jövedelemtől 

függően: 

300 

340 

360 

 


