
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2019. március 28-i ülésére

Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(1106.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Dr. Gémesi György



Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen 
törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 3/2015.(11.6.) számú önkormányzati 
rendelet határozza meg a pénzbeli és a természetben nyújtható ellátások körét.

Önkormányzatunk a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetőjével történt egyeztetést követően felülvizsgálta a család-és gyermekjóléti 
szolgálatra, valamint a család-és gyermekjóléti központra vonatkozó rendeleti szabályozást.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény( 
továbbiakban Gyvt) 39. §-ában szabályozott rendelkezések alapján a gyermekjóléti 
szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a 
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és 
lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelésének elősegítése érdekében

> a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

> a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a 
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése,

> a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való 
ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, 
különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő 
hozzájutásának szervezése,

> szabadidős programok szervezése,
y  hivatalos ügyek intézésének segítése.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 
a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 
magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,

> a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
> a jelzőrendszer tagjaival történő együttműködés megszervezése, tevékenységük 

összehangolása,
> tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 

gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének 
lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai 
szociális munkát biztosíthat.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében



a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális 
segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező 
működési zavarok ellensúlyozását,

> a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

> kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt 
szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni,

> szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
> egészségügyi ellátások igénybevételét,
y  pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti 
szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti 
szolgálat ellátja a gyermekvédelmi törvény 39. § és a (2) bekezdése szerinti gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szociális törvény 64. § (4) bekezdése 
szerinti feladatait.

A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként, 
szolgáltatóként vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló 
intézményegységeként m űködteti.

A gyermelgóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési
oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §- bán és az Szociális
törvény (továbbiakban :Szt.) 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl,

> folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét,

> meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 
intézkedést,

> az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós 
forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy 
rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában,

> szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, 
illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,

> segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
> felkérésre környezettanulmányt készít,
> kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
> biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
> részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábító szerügyi Egyeztető Fórum 

munkájában, nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

Család- és gyermekjóléti központ

Család- és gyermelgóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a 
járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló 
intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként 
működik.
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A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 
64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban 
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a 
gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális 
szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít

aa) utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát,
ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a 62/E. § 

és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást,
ac) - ha a helyi viszonyok azt indokolják - kórházi szociális munkát,
ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
ae) j°g i tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
af) családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát,
ag) óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet;
b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a 

gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
ba) kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség 

esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe 

vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek 
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a 
leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző 
pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,

be) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a 
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző 
pártfogását,

bd) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát 
koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési 
körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat 
helyreállításához,

be) utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a 86. § (1) bekezdés f)  
pontjában foglaltak szerint - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,

bf) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális 
segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék 
természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a 
továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;

c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok 
számára.

A fentiekben megjelölt feladatok vonatkozásában a gödöllői gyermekeket és családokat 
érintő gyermekjóléti szolgáltatási feladatokról minden évben beszámol az intézmény.

A rendeleti szabályozásban az újszülöttek köszöntése rendelkezésnél kiegészítésre teszek 
javaslatot, annak érdekében, hogy a szülőknek adott emléklap mellett az újszülöttet is tudjuk 
emléktárgyban részesíteni.
Felülvizsgálatra került továbbá a Bölcsődék, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, 
valamint a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ által nyújtott alap-és 
szakellátások térítési díja, amelyet az intézményvezető minden év április 1-éig felülvizsgál, 
figyelembe véve az intézményi önköltséget.



Bölcsődei 2ondozásért fizetendő térítési díj

Az 1997. évi XXXI. törvény tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó alapellátás 
keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díj szabályaira 
vonatkozó rendelkezéseket. A jogszabály lehetővé tette a bölcsődékben a gondozási térítési díj 
bevezetését az étkezési térítési díjon felül. A fenntartó megállapíthatja az intézményi térítési 
díjat, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.

A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek 
gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a 
továbbiakban együtt: gondozására), valamint a gyermekvédelmi törvény rendelkezései 
alapján a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell 
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 
tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

Változatlanul lehetőség van arra, hogy a fenntartó az intézményi térítési díjat a jogszabály 
szerint számított és dokumentált összegnél alacsonyabb összegben állapítsa meg.
Az intézményvezető a rendeleti szabályozás figyelembe vételével konkrét összegben kell, hogy 
meghatározza az egyes ellátottak után fizetendő személyi térítési díjat, melyet írásban 
közölnie kell a megfizetésre kötelezettel, a gyermekek napközbeni ellátása esetén az ellátás 
igénybevételét megelőzően.

• Önkormányzati működési költség: a város költségvetéséből
• Állami támogatás: szintén városi költségvetésből
• Különbözet
• Férőhely
• Osztószám: 230
• • Önköltség: önkorm. műk. költség osztva férőhely, osztva 230
• Megállapított térítési díj: Az az összeg amit vállal a jövedelem nyilatkozatban, az igen 
négyzetét megjelölésével

t é r í t é s i  d í j s z á m í t á s
2019

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde
Önkormányzati működési költség 150.603.000 Ft
Ebből állami támogatás 116.182.000 Ft
Önkormányzat által nyújtott kiegészítés 34.421.000 Ft
Férőhely 119 fő
Osztószám 230 nap
*Számított intézményi térítési díj/nap 1.260 Ft
**önköltség/fő/nap 5.500 Ft
Megállapított maximális térítési díj/hó 6.300Ft

*Számított intézményi térítési díj: önkormányzati működési költség mínusz állami normatíva, 
osztva férőhely, osztva 230 nap
**Önköltség: önkormányzati működési költség osztva férőhely, osztva 230nap
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t é r í t é s i  d í j s z á m í t á s
2019

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde
Önkormányzati működési költség 55.709.000 Ft
Ebből állami támogatás 37.563.000 Ft
Önkormányzat által nyújtott kiegészítés 18.146.000 Ft
Férőhely 45 Jő
Osztószám 230 nap
Számított intézményi térítési díj/nap 1.755 Ft
önköltség/fő/nap 5.380 Ft
Megállapított térítési díj/hó 6.300 Ft

A bölcsődei gondozási díj fizetésének tapasztalati alapján javaslom, hogy az alábbi táblázat 
szerint kerüljön meghatározva a jövedelem szerinti fizetési kötelezettség az előző évi 
gondozási díjnak megfelelően.

Bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díi

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde(Palotakert 17.) 
telephelye:Mézeskalács Ház (Premontrei u. 8.) 

önköltség: 5.500 Ft/nap/Jő

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (Kossuth L. u.5-7.)

önköltség: 5.380 Ft/nap/fő

A Bölcsődékben iövedelemvizseálat alanián fizetendő gondozási díi:

Egy Jőre eső 
jövedelem /F t

Napi térítési díj Havi térítési díj

39.900 -57.000 100 Ft/nap 2.100 Ft

57.001-99.750
150 Ft/nap 3.150 Ft

99.751-128-250
250 Ft/nap 5.250 Ft

128.251 -  tói 300Ft/nap 6.300 Ft

Gödöllői Esvesített Szociális Intézmény ellátásai által fizetendő térítési díj

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény által alkalmazott térítési díjakra vonatkozóan az 
alábbiakban megjelölt jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével teszek javaslatot.

Az 1993. évi III. törvény 115.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az intézményi 
térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj 
meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső  határa. Az
intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

Az intézményi térítési díj az integrált feladat ellátása miatt, szolgáltatásonként lett 
meghatározva, az önköltség számítása során a közös költségelemek a szolgáltatásonkénti 
közvetlen költségek arányos felosztásával történt
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A 29/1993. (11.17.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdésének rendelkezése szerint a személyi 
térítési díjat a 2008. évi III. törvény 2 §. -ának megfelelő módon kerekítve kell 
megállapítani.

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS 
Ebéd házhoz szállítása

A szállítási költség önköltsége: 300,- Ft/szállítási hely/nap.
Javaslatom 2019. április 01-jétől, a szállítási térítési díj változásra:

2018. év április 1-jétől: 
230,- Ft/alkalom

2019. április 1-jétől:
250,- Ft/alkalom

Javaslom továbbá, hogy az a személy, akinek a jövedelme a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 150%-a alatt van, fenntartói döntés alapján mentesüljön a szállítási 
költség megfizetése alól is.

Szociális étkeztetés 

Szolgáltatás önköltsége: 730- Ft/nap
Az intézményi térítési díj összege nem lehet több 730,- Ft/adagnál 

Javaslatom 2019. április Ol-jétől a térítési díj változásra:

2018. április 1-jétől:
- Szállítással a lakáson történő étkeztetés térítési 
díja:* 750,- Ft/adag,
- Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért 
fizetendő személyi térítési díj: 520,- Ft/adag.

2019. április lejétől:
- Szállítással a lakáson történő étkeztetés térítési 
díja: ** 800,- Ft/adag,
- Az étel helyben fogyasztásáért vagy elviteléért 
fizetendő személyi térítési díj: 550,- Ft/adag.

* Megjegyzés: a szállítással a lakáson történő étkeztetés térítési díja: 520,- Ft/adag+ 230,- Ft 
száll. ktg.= 750,-Ft.
** Megjegyzés: a szállítással a lakáson történő étkeztetés térítési díja: 550 Ft/adag+ 250,- Ft 
száll. ktg.= 800 Ft
Az étkeztetést igénybe vevők többsége részére, az ebédet házhoz kell szállítanunk. Ezért az 
ellátottakat az étkezési térítési díj megfizetése mellett, a szállítási díj megfizetése is terhelni 
fogja. A szállítási költség mellett, a javasolt étkezési intézményi térítési díj a szolgáltatást 
igénybe vevők részéről, még megfizethető összeg.
Az öregségi nyugdíjminimum alapján számolt sávok táblázatát, a szociális étkeztetéssel 
kapcsolatosan, a 2018. évben és 2019. év elején szolgáltatást igénybevevők 
jövedelemvizsgálatához viszonyítva készítettük el.
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Házi gondozás-segítségnyújtás

A házi gondozás-segítségnyújtás önköltségének óradíja: 825,- Ft/óra 
Az intézményi térítési díj ez esetben nem haladhatja meg a 825.- Ft-ot 
Javaslatom 2019. április 01-jétől, a gondozási óradíj változásra:

2018. április 1-jétől: 2019. április 1-jétől:
Gondozás és segítés óradíj: 630,- Ft/óra Gondozás és segítés óradíj: 640,- Ft/óra

Indoklás: A házi segítségnyújtás a) a személyi gondozás keretében gondozás és háztartási 
segítségnyújtás, b) a szociális segítés keretében háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet 
biztosít. Ellátottaink jellemzően egyszerre gondozást és segítést is igényelnek, ezért gondoltuk, 
hogy egységes legyen az óradíj mindkét szolgáltatásra vonatkozóan.

Az öregségi nyugdíjminimum alapján számolt sávok táblázatát, a házi segítségnyújtásra 
vonatkozóan a 2018. évben és 2019. év elején szolgáltatást igénybevevők 
jövedelemvizsgálatához viszonyítva készítettük el.

Idősek Klubja

A) A csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők térítési díja (étkezés nélküli ellátás): 
Idősek Klubja napi önköltsége: 4.700,- Ft/ nap/fő (önköltség étkezés nélkül)

Az intézményi térítési díj a 4.700.- Ft-ot nem haladhatja meg naponta.
B) A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők térítési díja:
Étkezési díj meghatározása:

A térítési díjat ugyanúgy kell meghatározni, mint a szociális étkeztetés esetén, mivel a klubban 
étkezők is szociális étkeztetésben részesülnek!
Étkeztetés önköltsége: 730,- F t / n a p / f ő
Szolgáltatás önköltsége: 4.700,- Ft/fő + 730,- Ft/fő = 5.430,- Ft/fő/nap (napközbeni 
tartózkodás +étkeztetés)
A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők intézményi térítési díja 5.430,- Ft-ot 
nem haladhatja meg naponta.
Javaslat 2019. április 01-jétől, a térítési díj változásra:

2018. április 1-jétől: 2019. április 1-jétől:
-Szociális étkeztetést és időskorúak nappali ellátását - Szociális étkeztetést és időskorúak nappali ellátását
együttesen igénybevevők esetén 830,- Ft. együttesen igénybevevők esetén: 870,- Ft.
- Időskorúak nappali ellátását igénybevevők - Időskorúak nappali ellátását igénybevevők esetén
esetén:310,- Ft igénybevételi díj klubszolgáltatásokért 320,- F t igénybevételi díj klubszolgáltatásokért
(étk.nélkül). (étknélkül).

Az Idősek Klubja térítési díjának indoklása:
A nappali ellátásra 29/1993 (11.17.) Korm. rendelet 15. §-a alapján továbbra is kétféle térítési 
díjat kell megállapítani:

> egyrészt, térítési díjat kell megállapítani azon esetekre, amikor a klubbot csak 
napközbeni tartózkodásra veszik igénybe, illetve

> amikor a napközbeni tartózkodás mellett, az étkezést is igénybe veszik.



2018. évben az Idősek Klubja intézményi térítési díjának megállapításánál abból indultunk ki, 
hogy az ellátást igénybe vevők nem tudnák megfizetni a teljes összegű intézményi térítési díjat. 
Az öregségi nyugdíjminimum alapján számolt sávok táblázatát, a idősek klubjával 
kapcsolatosan a 2018. évben és 2019. év elején szolgáltatást igénybevevők 
jövedelemvizsgálatához viszonyítva készítettük el.

Fogyatékosok Napközi Otthona

A fogyatékosok napközi otthonában a szolgáltatást igénybe vevők térítési díját a 1993. évi III. 
törvény 4. §-a, a 29/1993. (11.17.) Kormány rendelet 15.§.-a, és a 1997. évi XXXI. törvény 
(Gyvt) 146.§-151.§-a alapján kell meghatározni.

A törvény a térítési díj megállapításánál kiemelt hangsúlyt helyez a „fogyatékos gyermek” 
fogalmának meghatározására, és ennek alapján a jogszabály korcsoportonként rendelkezik a 
térítési díj megállapításának módjáról.

Az 1993. évi III. törvény 4. §-a alapján fogyatékos gyermek az a személy, aki korhatárra való 
tekintet nélkül tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az 
állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

A 29/1993 II. 17. korm. rendelet 15.§ 5. bekezdése alapján: a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény gyermekétkeztetésért (lásd 5.1.1) 
fizetendő térítési díjra vonatkozó szabályait kell alkalmazni a fogyatékos gyermekek 
számára nappali ellátást nyújtó fogyatékosok nappali intézményében nyújtott étkeztetésre.

A 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 151 §-a alapján: gyermekétkeztetés esetén az intézményi 
térítési díj alapja az élelmezés (áfával növelt) nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi 
összege.

Ha a fogyatékossági állapot a 25. életév betöltését követően alakult ki, a 29/1993.(11.17.) 
Korm. rendelet előírását kell alkalmazni.
Ennek alapján a fogyatékosok napközi otthona ellátási formánál meg kell határozni:

- a napközbeni tartózkodást igénybevevők (lásd 5.1.2) és
- a napközbeni tartózkodás mellett, az étkezést is igénybe vevők térítési díját (lásd 

5.1.3)

A nappali ellátást igénybevevők térítési díja

5.1.1. Fogyatékos gyermekek részére étkezési térítési díj megállapítása
Insvenes vasv kedvezményes svermekétkeztetés esetén az önköltsés és intézményi térítési díj
meghatározása:
A Gyvt. 151.§ 5. bekezdése alapján (A pontban) ingyenes étkezést, (B pontban) 50%-os 
térítési díj-kedvezményt biztosít.
FNO 1 napi költsége: 28.528.820 Ft/251 nap= 113.661 Ft/nap.
FNO napi önköltsége: 133.661 Ft/nap /14 ellátott = 8.119,-Ft/ nap/fő.
Gyermekétkeztetésben részesülők önköltsége 2 órára vetítve (üzemeltetési költségek): 8.119 
Ft/nap/fő /  8óra * 2 óra = 2.030,-Ft.
+ Nyersanyagnorma: 486 Ft/ada2 

Szolgáltatás önköltsége: 2.515,- Ft
Intézményi térítési díj maximális összege:2.515,- Ft 8



Az intézményi térítési díj az 2.515 Ft-ot nem haladhatja meg naponta az ingyenes vagy 
kedvezményes gyermekétkeztetést igénybevevők esetében (50% és 100 % normatív 
kedvezmény).

A) A normatív kedvezménnyel megállapított étkeztetést más intézményben igénybe nem 
vevő 3-14 év közötti fogyatékossággal élők térítési díja:

Nyersanyagnorma ebéd esetén: 486 Ft/adag
- kedvezmény (100%)___________- 486 Ft/adas

étkezés után fizetendő térítési díj: 0 Ft/adag

A Gyvt. 151. §-a alapján a 3-14 év közötti fogyatékos gyermekek étkeztetése esetén az 
intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani, amennyiben a normatív 
kedvezményt más jogcímen nem veszik igénybe.

B) Az a 14 év feletti személy, akinek a fogyatékossági állapota a 25. életév betöltése előtt is 
fennállt és a normatív kedvezményt más jogcímen nem veszi igénybe:

Nyersanyagnorma ebéd esetén: 486 Ft/adag (intézményi térítési díj)
- kedvezmény (50%)________________ - 243 Ft/adas

étkezés után fizetendő térítési díj: 243 Ft/adag, (kerekítve: 245,-Ft/adag)

A Gyvt. 151. §-a alapján a 14 év feletti fogyatékos gyermekek étkeztetése esetén -  
amennyiben a fogyatékossági állapota a 25. életév betöltése előtt is fennállt -  az 
intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani, amennyiben a normatív 
kedvezményt más jogcímen nem veszik igénybe.

C) A normatív kedvezménnyel megállapított étkeztetést más intézményben igénybe vevő 3- 
14 év közötti fogyatékossággal élők térítési díja:

Nyersanyagnorma ebéd esetén: 486 Ft/adag
- kedvezmény (0%)__________________ - 0 Ft/adas

étkezés után fizetendő térítési díj: 486,- Ft/adag (kerekítve: 485.-Ft)

D) Az a 14 év feletti személy, akinek a fogyatékossági állapota a 25. életév betöltése előtt is 
fennállt és a normatív kedvezményt más jogcímen igénybe veszi:

Nyersanyagnorma ebéd esetén: 486 Ft/adag (intézményi térítési díj)
- kedvezmény (0 %)__________ 0 Ft/adas

étkezés után fizetendő térítési díj: 486 Ft/adag (kerekítve: 485 Ft)

5.1.2 A csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők térítési díja (étkezés nélküli ellátás) és a 
gyermekek napközbeni ellátása esetén fizetendő térítési díj meghatározása

FNO napi önköltsége: 102.580 Ft/nap /  14 ellátott = 7.327,- Ft/ nap/fő (kerekítve: 7.325,- 
Ft/nap/fő)



Az intézményi térítési díj a 7.325,-Ft-ot nem haladhatja meg naponta a napközbeni 
tartózkodást igénybevevők (étkezés nélküli ellátás) esetében.

5.1.3. A 25. életév betöltését követően kialakult fogyatékossági állapot esetén a napközbeni 
tartózkodást és ott étkezést isénvbe vevők térítési díj megállapítása

Az intézményi térítési díj a 7.815,- Ft-ot nem haladhatja meg naponta a napközbeni 
tartózkodást és ott étkezést igénybevevők esetében.

Javaslatom a térítési díj változásra:

2018. évben:
5.11. Fogyatékos gyermekek étkezési térítési díja:

A )A  normatív kedvezménnyel megállapított étkeztetést más intézményben
igénybe nem vevő 3-14 év közötti fogyatékossággal élők étk. térítési díja: 
0 Ft

B) Az a 14 év feletti személy, akinek a fogyatékossági állapota a 25. életév betöltése
előtt is fennállt és a normatív kedvezményt más jogcímen nem veszi igénybe (étk, díj): 
240 Ft

C) A normatív kedvezménnyel megállapított étkeztetést más intézményben
igénybe vevő 3-14 év közötti fogyatékossággal élők étk.térítési díja:

425 Ft
D) Az a 14 év feletti személy, akinek a fogyatékossági állapota a 25. életév betöltése

előtt is fennállt és a normatív kedvezményt más jogcímen igénybe veszi (étk. díj): 
425 Ft

5.1.2 Napközbeni ellátást igénybevevő térítési díja :
240 Ft

(kivéve: 5.1.3 esetben, mivel a térítési díj már tartalmazza a napközbeni ellátás 
összegét)
5.1.3. pontban:

A 25. életév betöltését követően kialakult fogyatékossági állapot esetén 
az étkezési és napközbeni tartózkodási térítési díj: 665 Ft

2019. évben:
5.11. Fogyatékos gyermekek étkezési térítési díja:
A) A normatív kedvezménnyel megállapított étkeztetést más intézményben

igénybe nem vevő 3-14 év közötti fogyatékossággal élők étk. térítési díja: 
0 Ft

B) Az a 14 év feletti személy, akinek a fogyatékossági állapota a 25. életév betöltése
előtt is fennállt és a normatív kedvezményt más jogcímen nem veszi igénybe (étk. díj): 
290 Ft

C) A normatív kedvezménnyel megállapított étkeztetést más intézményben
igénybe vevő 3-14 év közötti fogyatékossággal élők étk. térítési díja:

485 Ft
D) Az a 14 év feletti személy, akinek a fogyatékossági állapota a 25. életév betöltése

előtt is fennállt és a normatív kedvezményt más jogcímen igénybe veszi (étk. díj): 
485 Ft



5.1.2 Napközbeni ellátást igénybevevő térítési díja :
+290 Ft

(kivéve: 5.1.3 esetben, mivel a tér. díj már tartalmazza a napközbeni ellátás összegét)
5.1.3. pontban:

A 25. életév betöltését követően kialakult fogyatékossági állapot esetén az étkezési és 
napközbeni tartózkodási térítési díj:
775 Ft

Az öregségi nyugdíjminimum alapján számolt sávok táblázatát, a Nefelejcs Napközi 
Otthonnal kapcsolatosan a 2018. évben és 2019. év elején szolgáltatást igénybevevők 

jövedelemvizsgálatához viszonyítva készítettük el.

Idősek Otthona, Gondozóház ellátottak

6.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak 
térítési díjának meghatározása

Az ellátás önköltsége étkezéssel: 7.855,- Ft
Az intézményi térítési díj a napi 7.855,- Ft-ot nem haladhatja meg naponta.

Javaslatom 2019. április 01-jétől, a térítési díj változásra:

2018. április 1-jétől: 2019. április 1-jétől:
intézményi térítési díj havi: 96.000 Ft intézményi térítési díj havi: 98 .100- Ft

napi: 3.200 Ft napi: 3.270.-. Ft

Indoklás: 2018-ban a napi ellátás önköltsége étkezéssel együtt: 7.220,- Ft volt, 2019-ben 
7.855.-Ft lett. Az önköltség összege csekély emelkedést mutat. Az elmúlt 2 évben nem volt 
térítési díj emelés, ezért ebben az évben javasoljuk napi 70 Ft-al emelni a térítési díj összegét. 
Az ellátottainkjövedelmi helyzete nem teszi lehetővé a magasabb térítési díj megfizetését.

r

Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díja

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ által alkalmazott térítési díj az 
1993. évi III. törvény, valamint a 29/1993. (11.17.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjáról szóló Kormányrendelet alapján került megállapításra.

Onköltségszámítás

Hajléktalanok Átmeneti 
Szállása Szociális étkeztetés

Cofog 107013 107051
Szakfeladat 879033-1 889921-1
Működési költség összesen: 23 804 320 6 013 005
Létszám: (fő) 28 10
Napok száma 365 252
Önköltség napi összege FT/fő/nap 2329 2386
Normatíva 490 000 Ft/fő/év 55 360 Ft/fő/év
Normatíva napi összege 1 342 Ft/nap 220 Ft/fő
Havi intézményi térítési díj 29.610 64.980

Napi intézményi térítési díj 987Ft 2166 Ft
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Javasolt személyi térítési díj megállapítása:

Személyi térítési díj

Öregségi nyugdíjminimum 80%-a (22.800,- Ft)

0% -tói 
100%-ig

100% -150%  -ig 150% - - tó i  
200%-ig

200% - - tó i  
300%-ig

300% -  tói

0 ,-F t-  
22.799,- Ft-ig

22.800,- Ft-tól 
34.200,- Ft-ig

34.201,-Ft tói - 
45.600,- F t-ig

45.601,-Ft- 
tól- 68.400,- 

Ft-ig

68.401,-F t-  
tól

Térítési díj összege 0 ,-F t 340,-F t 420,-Ft 500,-Ft 660,-Ft

Étkeztetés keretében a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ
elsősorban azoknak a szociálisan rászorult személyeknek legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről gondoskodik, akik a Hajléktalanok Átmeneti Szállását, Éjjeli menedékhelyét, 
Nappali melegedő szolgáltatásait igénybe veszik.

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Hajléktalanok Átmeneti 
Szállását, Éjjeli menedékhelyét, Nappali melegedőt igénybe vevő személy részére az étkezést 
térítésmentesen biztosítja.
A Nappali melegedőt azok a lakók veszik igénybe, akik az Átmeneti szálláson laknak, vagy az 
Éjjeli menedékhelyet veszik igénybe, segélyből élnek, nyugdíjasok, nincs munkájuk. A nappalt 
a melegedőben töltik, ezen szolgáltatás keretében étkeznek.
A Nappali melegedő keretében 20 fő  veszi igénybe az étkezést. A Nappali melegedő 
szolgáltatása térítésmentes, így az étkezésre sem lehet térítési díjat megállapítani.
Szociális étkeztetés keretében azok a lakók étkeznek, akik az Átmeneti szálláson vagy az Éjjeli 
menedékhelyen tartózkodnak, de munkahellyel rendelkeznek, napközben dolgoznak. Átlagosan 
5-10 fő  veszi igénybe naponta.

Önkormányzatunk az elmúlt években is térítésmentesen biztosította az étkezést a szállón lakók 
részére. Bár az étkeztetés kiadásai megemelkedtek (bérlemény, vásárolt élelmezés), mégis 
javaslom 2019. évben is a térítésmentes étkezés biztosítását. Az intézményben főzőkonyha nem 
működik, 2015. évtől a hétköznapi meleg ebéd a Kalória Kft.-tői kerül beszerzésre, szombatra 
konzervet osztunk, vasárnap nincs étkeztetés.

A lakók jövedelmi viszonyai nem teszik lehetővé a térítési díj megemelést, emiatt az Átmeneti 
szállás térítési díjának szinten tartását tartom indokoltnak.

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és 
Gyermekjóléti Központ által alkalmazott térítési díjakat jelen rendelet 2. számú melléklete 
tartalmazza, amelyet a fenti számítás alapján javaslom meghatározni.

A fentiekre tekintettel a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem a módosított rendelet 
tervezetet, és kérem az abban foglaltak elfogadását.

Gödöllő, 2019. március yJr. í .. ”



a szociális rászorultságtól függő\ valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(II.6.)számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 132.§(4) bekezdésében , továbbá a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131.§-ában kapott felhatalmazás valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXJX. tv. 13. §. / I /  bekezdés 8. és 
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

l.§. (1) A szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2015.(116.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3.§ (3) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„ (3)Szociális alapszolgáltatások:

a) szociális étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés,
d) hajléktalanok nappali ellátás
e) időskorúak napközbeni ellátása,
f) fogyatékosok nappali ellátása,
g) hajléktalanok nappali ellátása
h) gyermekétkeztetés

(2) A rendelet 3. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,/4/Szociális szakosított ellátások:
a) hajléktalanok átmeneti szállása,
b) hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
c) időskorúak gondozóháza,
d) időskorúak otthona

(3) A rendelet 3. §. új (5) bekezdéssel egészül ki:

,,/5/Gyermekjóléti alapellátások:

a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) család- és gyermekjóléti szolgálat,
c) család- és gyermekjóléti központ,
d) gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde).

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
............. /2019. évi (....... .) önkormányzati rendelete



2.§. A rendelet 4.§ c.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

c) Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Gödöllő Tessedik Sámuel u. 4 
szám

(ca.) gyermekjóléti szolgáltatás 
(cb.)család-és gyermekjóléti szolgálat 
(cc.)család és gyermekjóléti központ 
(cd.)szociális étkeztetés 
(ce.)nappali melegedő 
(cf.)éjjeli menedékhely 
(cg.) hajléktalanok átmeneti szállása

3.§ A rendelet 6. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,, (4) Gyermekenként 20.000,- Ft rendkívüli települési támogatás, emléklap és emléktárgy 
nyújtható azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakcímkártyával 
igazolt lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik.

4.§. A rendelet új 15/A §-al egészül ki:
Gyermekjóléti Alapellátások 

15/A.§.

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a Gyermekvédelmi törvény 
(továbbiakban: Gyvt.) 39. §- ában foglaltakon felül különösen

a) az ellátásokról való folyamatos tájékoztatás,
b) a településen élő gyermekek szociális helyzetének, életkörülményeinek, 

veszélyeztetettségének, egyéb ellátások iránti szükségleteinek folyamatos figyelemmel 
kísérése és ezek alapján a települési gyermekvédelmi rendszer javítására, 
kiegészítésére vonatkozó javaslattétel az önkormányzat felé.

(2) Az önkormányzat a Gytv. 39. §.-ban ,valamint a 40. § (2) bekezdésben szabályozott, 
gyermekjóléti szolgáltatást a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központon 
keresztül térítésmentesen biztosítja.

(4) Az önkormányzat a család -  és gyermekjóléti központra vonatkozó Gytv. 40/A § (2) 
bekezdése szerinti feladatait a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központon 
keresztül térítésmentesen látja el.

5.§. A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

6.§. A rendelet 3. melléklete helyébe,e rendelet 2. melléklete lép.

7.#  E rendelet 2019. április l-jén lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti.

Gödöllő, 2019. március  ........ ..

Dr. Gémesi György 
polgármester

Dr. Kiss Árpád 
jegyző



1. melléklet a  / . ..............számú önkormányzati rendelethez

Bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (Palota-kert 17.) 
telephelye:Mézeskalács Ház (Premontrei u. 8.) 

dokumentált térítési d í j : 5.500Ft/nap/fő

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (Kossuth L. u. 5-7. szám )

dokumentált térítési d í j : 5.380 Ft/nap/fő

+

A Bölcsődékben iövedelemvizssálat alapján fizetendő gondozási díi:

Egy főre eső  
jövedelem /F t

Napi térítési díj Havi térítési díj

39.900.-Ft - 57.000 Ft-ig
100 Ft/nap 2.100 F t

57.001.-Ft - 99.750 Ft-ig
150 Ft/nap 3.150 Ft

99.751.-Ft - 128.250 Ft-ig 250 Ft/nap 5.250 Ft

128.251 .-F t-tó i 300 Ft/nap 6.300 F t



2. melléklet a  / . .............. számú önkormányzati rendelethez

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény által alkalmazott térítési díjak
I.

Étkeztetés ____
28.500.- Ft öregségi nyugdíjminimum alapján számolt jövedelemsávok

étkeztetés elvitellel, helyben fogyasztással
100 % alatt 150% alatt 151-250% 251-300% 301-350% 351-400% 401% felett
kevesebb 
28.500.-Ft

28.500 Ft- 
42.750.-Ft

42.751.F t-  
71.250.-Ft

71.251.-Ft- 
85.500.-Ft

8 5 .5 0 1 .-F t- 
99.750.-Ft

99.751.-Ft- 
114.000.-Ft

114.001.-Ft 
felett______

130. -/adag 130.-/adag 205.- /  adag 340.- /  adag 420.- /  adag 500.-/adag 550.-/ adag
az étkeztetés önköltsége: 730.- Ft/adag, az intézményi térítési díj: 550.-Ft/adag
Az igazoltan „0” Ft jövedelemmel rendelkezők ingyenes étkezésben részesülnek.

Étkeztetés szállítással
100 % alatt 150% alatt 151-250% 251-300% 301-350% 351-400% 401% felett
kevesebb 
28.500.-Ft

28.500 Ft- 
42.750.-Ft

42.751.F t- 
71.250.-Ft

71.251.-Ft- 
85.500.-Ft

85.501.-Ft- 
99.750.-Ft

99.751.-Ft- 
114.000.-Ft

114.001.-Ft 
felett_____

130.-/adag 130.-/adag 290.-/adag 495.-/adag 590.-/ adag 700.-/adag 800.-/ adag
az öregségi nyugdíjminimum 150%-a alatt nincs szállítási díj felszámolva
a szállítás önköltsége: 300.-Ft/alkalom
A szállítás intézményi térítési díja: 250,-Ft/alkalom
kiszállított étkeztetés intézményi térítési díja: 800.-Ft/alkalom

Il/a.
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás

28.500.- Ft öregségi nyugdíjminimum alapján számolt jövedelemsávok
150% alatt 151-200% 201-300% 301% felett
42.750.-Ft-ig 42.751.-Ft-57.000.-Ft 57.001.-Ft- 85.500.-Ft 85.501.-Ft felett
180.- Ft/óra 340.- Ft/ óra 520.- Ft/óra 640.- Ft/ óra
a személyi gondozás és a szociális segítés önköltsége: 825.-Ft/óra
a személyi gondozás és a szociális segítés intézményi térítési díja: 640.-Ft/óra
Az igazoltan „0” Ft jövedelemmel rendelkezők térítési díja 0” Ft.

IL/b
Házi segítségnyújtás- szociális segítés

28.500.- Ft öregségi nyugdíjminimum alapján számolt jövedelemsávok
150% alatt 151-200% 201-300% 301% felett
42.750.- Ft-ig 42.751.-Ft-57.000.-Ft 57.001.-Ft-85.500.-Ft 85.501.-Ft felett
180.-Ft/ óra 340.-Ft/ óra 520.- Ft/ óra 640.-Ft /  óra
a személyi gondozás és a szociális segítés önköltsége: 825.-Ft/óra
a személyi gondozás és a szociális segítés intézményi térítési díja: 640.-Ft/óra
Az igazoltan „0” Ft jövedelemmel rendelkezők térítési díja 0” Ft.

III.
Idősek nappali ellátása napi térítési díja

28.500.- Ft öregségi nyugdíjminimum alapján számolt jövedelemsávok
100 % alatt 150% alatt 151-250% 251-300% 301-350% 351-400% 401% felett
kevesebb 
28.500.-Ft

28.500 Ft- 
42.750.-Ft

42.751.F t- 
71.250.-Ft

71.251.-Ft-  
85.500.-Ft

85.501.-Ft- 
99.750.-Ft

99.751.-Ft- 
114.000.-Ft

114.001.-Ft 
felett

étkeztetés 130.Ft/adag 130.- Ft/adag 205.- Ft/adag 340.Ft/adag 420. Ft/adag 500.- Ft/adag 550.Ft/adag
nappali
ellátás

130.-Ft/nap 130.-Ft/nap 320.-/nap

nappali 
ellátás és 
étkeztetés

260.- Ft 260.- Ft 525.- Ft 660.- Ft 740.- Ft 820.- Ft 870.- Ft

idősek nappali ellátásának önköltsége: 4.700.-Ft/nap/fő
idősek nappali ellátásának intézményi térítési díja: 320.-Ft/nap/fő
idősek nappali ellátása+étkeztetés önköltsége: 5.020.-Ft/nap/fő
idősek nappali ellátása+étkeztetés intézményi térítési díja: 870.-Ft/nap/fő
Az igazoltan „0” Ft jövedelemmel rendelkezők térítési díja „0” Ft.



Fogyatékos személyek nappali ellátása
IV.

3-14 év közötti fogyatékossággal élők napi térítési díja
normatív kedvezménnyel megállapított étkeztetést más intézményben igénybe nem vevő térítési díja

150%-ig 151-180% 181-250% 251-300% 301% felett
42.750.-Ft 42.751.-Ft- 

51.300.-Ft
51.301.-Ft-
71.250.-Ft

71.251.-Ft- 
85.500.-Ft

85.501.-Ft 
felett

étkeztetés 0 0 0 0 0
nappali ellátás 60.-Ft 120.-Ft 150.- Ft 225.- Ft 290,- Ft
nappali ellátás és 
étkeztetés

60.-Ft 120- Ft 150.- Ft 225.- Ft 290,-Ft

normatív kedvezménnyel megállapított étkeztetést más intézményben igénybe vevő térítési díja
étkeztetés 100.-Ft 210.-Ft 250.-Ft 410.-Ft 485.- Ft
nappali ellátás 60.-Ft 120.-Ft 150.- Ft 225.-Ft 290.-Ft
nappali ellátás és 
étkeztetés

160.- Ft 330.-Ft 400.- Ft 635.- Ft 775.-Ft

fogyatékos gyermekek étkeztetésének önköltsége: 2.515.-Ft/nap/fő
fogyatékosok nappali ellátásának önköltsége: 7. 325.-Ft/nap/fő

25 éves kora előtt fogyatékossá vált 14 éven felüli ellátottak napi térítési díja
normatív kedvezménnyel megállapított étkeztetést más intézményben igénybe nem vevő térítési díja

étkeztetés 50.-Ft 120.-Ft 130.- Ft 190.-Ft 240.-Ft
nappali ellátás 60.-Ft 120.-Ft 150.- Ft 225.- Ft 290,-Ft
nappali ellátás és 
étkeztetés

110.- Ft 240.-Ft 280.- Ft 415.-Ft 530.- Ft

normatív kedvezménnyel megállapított étkeztetést más intézményben igénybe vevő térítési díja
étkeztetés 100.-Ft 210.-Ft 250.- Ft 410.- Ft 485.-Ft
nappali ellátás 60-Ft 120.-Ft 150,- Ft 225.- Ft 290.-Ft
Nappali ellátás 
és étkeztetés

160.-Ft 330.- Ft 400.-Ft 635.-Ft 775.- Ft

25. életévük betöltését követően fogyatékossá vált ellátottak térítési díja
étkeztetés 100.-Ft 210.-Ft 250.-Ft 410.-Ft 485.-Ft
nappali ellátás 60.-Ft 120.-Ft 150.-Ft 225.-Ft 290.-Ft
nappali ellátás és 
étkeztetés

160.-Ft 330.- Ft 400.- Ft 635.- Ft 775.- Ft

nappali tartózkodás és étkeztetés önköltsége: 7.815.-Ft/nap/fő
nappali tartózkodás és étkeztetés intézményi térítési díja: 775.-Ft/nap/fő

V
Idősek Otthona, valamint átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézményi ellátásáért fizetendő térítési díjak összese

Idősek Otthona, valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó gondozóház dokumentált napi térítési díja: 7.855,- Ft

Átmeneti elhelyezés-gondozóház 
térítési díja

a jövedelem 60%-a, 

max.: 98.100,- Ft/hó

napi: 3.270,-Ft

Intézményi bentlakásos ellátás térítési 
díja:

a jövedelem 80%-a, 

max: 98.100,-Ft/hó

napi: 3.270 Ft



VI.

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Közvont 
által alkalmazott térítési díi

Hajléktalanok Átmeneti Szállása személyi térítési díja

Személyi térítési díj 
összege

Öregségi nyugdíjminimum 80%-a (22.800,- Ft)

0% -tói 
100%-ig

100% -150%  -ig 150% - - tó i  
200%-ig

200% -  -tói 
300%-ig

300% -  tói

0 ,-Ft - 
22.799,- Ft-ig

22.800,- Ft-tól 
34.200,- Ft-ig

34.201,- F t tói - 
45.600,- F t -ig

45.601,-Ft- 
tól- 68.400,- 

Ft-ig

68.401,-F t-  
tól

0 ,-F t 340,-F t 420,-Ft 500,-Ft 660,-Ft


