
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2014. (II.27.) Önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodás körébe tartozó  

ellátások személyi térítési díjáról 
 
 

Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikke (1) bekezdés a.) pontjában és a (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13 
§. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

1. § (1)  A szociális étkeztetés önköltsége 600,- Ft/adag. 
       (2)  A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 380,- Ft/adag. 
       (3) A házszállítás költsége 120,- Ft/adag. 
       (4) A szociális étkeztetést igénybe vevő jövedelmi viszonyai alapján a személyi térítési 
            díj mértéke: 
 

Sor- 
szám 

Egy főre eső 
jövedelem 

(a mindenkori 
öregségi 

nyugdíjminimum 
 %-ában) 

Szociális étkeztetés személyi térítési díjak 

Fizetendő személyi 
térítési díj (szolgáltatási 
önköltség és a normatív 

állami hozzájárulás 
különbözetének  

%-ában) 

Fizetendő személyi 
térítési díj elvitellel 

(szolgáltatási önköltség 
és a normatív állami 

hozzájárulás 
különbözete Ft-ban) 

Fizetendő személyi 
térítési díj kiszállítással 
(szolgáltatási önköltség 

+ szállítási díj és a 
normatív állami 

hozzájárulás 
különbözete Ft-ban) 

a b c d 

1.        50 % alatt - 0 0 

2.  50 – 100 % között 30 % 115,- 150,- 

3. 100 - 200 % között 70 % 265,- 350,-  

4. 200 – 300 % között 90 % 340,- 450,- 

5.         300 % felett 100 % 380,- 500,- 
 

2. §. (1)  A házi segítségnyújtást igénybe vevő jövedelmi viszonyai alapján a személyi térítési  
  díj mértéke: 

Sor- 
szám 

Egy főre eső jövedelem 
(a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 
 %-ában) 

Házi segítségnyújtás személyi térítési díjai 

Fizetendő személyi térítési díj 
(a megállapított intézményi 

térítési díj %-ában) 

Fizetendő személyi térítési díj 
(Ft/fő/óra) 

 a b c 

1.      < 250 %  0 % 0,-  

2. 250 – 350 %  50 % 145,- 

3. 350 %        < 100 % 290,- 
 

3. §.  Mentesül továbbá a személyi térítési díj fizetése alól a 70 év feletti házi segítségnyújtást 
igénybe vevő gondozott. 

 

4. § A személyi térítési díjat, az igénybevett időszak utáni hónap 8. napjáig kell befizetni. 
 

5. § (1)  E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 4/2013. (II.8). önkormányzati rendelet hatályát 
veszíti. 
 
 

Kőszegi Ilona      Bencze Éva 
   polgármester           jegyző 


