BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
2/2006.(I.27.) r e n d e l e t e
a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel a szociális
intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
E rendeletet Balassagyarmat Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben és az
Önkormányzat által a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulására átruházott
személyes gondoskodás körébe tartozó
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a./ szociális alapellátási formák közül:
- az étkeztetésért,
- a házi segítségnyújtásért,
- az időskorúak nappali ellátásáért (idősek klubja),
- 3 - közösségi ellátás
- pszichiátriai
- szenvedélybeteg,
- támogató szolgálat,
- fogyatékos személyek nappali ellátása,
- pszichiátriai betegek nappali ellátása,
- szenvedélybetegek nappali ellátása
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b./ szakosított ellátási formák közül:
- az ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátásért (idősek otthona)
fizetendő térítési díjak megállapítására kell alkalmazni.
(2) A rendelet területi hatálya az (1) a.) pontban megjelölt szolgáltatások esetén a
Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulását alkotó valamennyi társult településére
kiterjed.
Általános rendelkezések
2. §.

4

Az étkeztetés, 5 valamint az időskorúak nappali ellátásának igénybevételére irányuló
kérelmet a Városi Idősek Otthona vezetőjének kell benyújtani, aki dönt az ellátás
megállapításáról és az ellátásért fizetendő személyi térítési díj mértékéről.
1
A házi segítségnyújtás, a közösségi ellátás, a támogató szolgálat, a fogyatékos személyek
nappali ellátása, a pszichiátriai betegek nappali ellátása, valamint a szenvedélybetegek
Az első mondatot módosította a 12/2009.(III.27.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2009. április hó 01. napjától.
Módosította a 20/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. IV.28. napjától.
2
Módosította a 9/2021.(III.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2021. április hó 01. napjától.
3
Beiktatta a 25/2010.(VI.24.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. június hó 24. napjától.
4
Módosította a 9/2021.(III.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a. hatályos 2021. április hó 01. napjától.
5
A „házi segítségnyújtás” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 12/2009.(III.27.) rendelete 2. §-a. Hatálytalan
2009. április 01. napjától.
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nappali ellátása esetén az igénybevételre irányuló kérelmet a Balassagyarmati Kistérség
Többcélú Társulása által fenntartott intézményhez kell benyújtani. Ezen intézmény vezetője
dönt az ellátás megállapításáról és az ellátásért fizetendő személyi térítési díj mértékéről.
3. §.
Az 1. §-ban meghatározott ellátásokért fizetendő személyi térítési díjat legfeljebb egy
hónapra előre kell megfizetni, az azt megállapítani jogosultnak.
4 §.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt,
illetve törvényes képviselőjét tájékoztatni kell.
Szociális ellátások térítési díja
5. §.2
/1/ A szociális alap- és szakellátások intézményi térítési díját e rendelet melléklete
tartalmazza.
/2/ A személyi (ellátott által fizetendő) térítési díjat az intézményvezető e rendelet melléklete
szerinti térítési díj napi összegének, az ellátott jövedelmi viszonyának és az igénybe vett
étkezési napok számának figyelembevételével állapítja meg.
(3) A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központja keretében biztosított
szociális ellátások esetében, a térítési díj csökkentésére irányuló egyedi méltányossági
kérelmek elbírálása, Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsának elnöke átruházott hatáskörébe tartozik.
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(4) A Társulási Tanács elnöke méltányosságból dönt a térítési díj csökkentéséről,
amennyiben annak megfizetése az ellátást igénylő számára - családi vagy jövedelmi
helyzetében bekövetkezett változás, egészségi állapota vagy valamely egyedi
életkörülmény okán - a létfenntartását veszélyeztető helyzetet idézne elő.
(5) A Társulási Tanács elnöke a méltányossági jogkörben meghozott döntéséről a soron
következő ülésen tájékoztatja a Társulási Tanács tagjait.
6. §.
E rendelet 2006. február 1. napján lép hatályba.
/: Lombos István :/
polgármester

/: Tatár-Kis Sándorné dr.:/
címzetes főjegyző

Kihirdetve: 2014. január 20.

Kiegészítette a 25/2010.(VI.24.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. június hó 24. napjától.
Módosította a 9/2021.(III.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2021. április hó 01. napjától.
2
Módosította a 8/2008.(II.28.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. március hó 01. napjától.
3
Módosította a 18/2019.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2019. szeptember hó 30. napjától.
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Tatár-Kis Sándorné dr.
címzetes főjegyző
Melléklet1
A szociális alap- és szakellátásért fizetendő térítési díj mértékéről
I. A szociális alapellátásért fizetendő térítési díj mértéke
1.) A szociális étkezés intézményi térítési díja nettó 598 Ft/na/fő, melyből a szállítási költség nettó
110 Ft/nap/háztartás. Az egy háztartásban élő személyeknek történő kiszállításkor csak egy szállítási
díjat lehet felszámítani.
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Az önkormányzat az ellátást igénybe vevő, alacsony jövedelemmel rendelkezők részére, az
intézményi térítési díj bruttó összegéből kedvezményt biztosít, az alábbiak szerint:
a.)
b.)
c.)
d.)

a 45.000,- Ft /fő /hó összeget meg
kedvezménye 345,-Ft/nap/fő
a 45.001 – 60.000,- Ft /fő /hó közötti
255,- Ft/nap/fő
a 60.001 – 75.000,- Ft /fő /hó közötti
215,- Ft/nap/fő
a 75.001 – 90.000,- Ft / fő /hó közötti
185,- Ft/nap/fő

nem haladó jövedelemmel rendelkező ellátottak
jövedelemmel rendelkező ellátottak kedvezménye:
jövedelemmel rendelkező ellátottak kedvezménye:
jövedelemmel rendelkező ellátottak kedvezménye:

Az ellátott esetén az egyedül élő, illetve az egy háztartásban élő személyek meghatározására az Sztv.
és a Kormányrendelet irányadó rendelkezései alkalmazandók.”

2.) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 790 Ft/óra
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Az önkormányzat az ellátást igénybe vevő, alacsony jövedelemmel rendelkezők részére, az
intézményi térítési díj bruttó összegéből kedvezményt biztosít, az alábbiak szerint:
Személyi térítési
díjból biztosított
kedvezmény
0 - 57.000
500 Ft
57.001 – 85.500
400 Ft
85.501 – 114.000
210 Ft
4
A szociális segítés térítési díja 1100 Ft/óra.
Jövedelem
kategória (Ft)

3.) Idősek Klubja (nappali ellátás) intézményi térítési díja étkezést is igénybe vevők esetén az
étkezés 1. pontban megállapított díján túl 80 Ft/nap összegben kerül megállapításra.
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4.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 30,- Ft/készülék/nap

Módosította a 29/2006.(IX.22.) képviselő-testületi rendelet 1. §-a. Hatályos 2006. október hó 01. napjától.
Módosította a 46/2006.(XII.21.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2007. január hó 01. napjától.
Módosította a 8/2008.(II.28.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2008. március hó 01. napjától.
Módosította a 12/2009.(III.27.) rendelet 3. §-a. Hatályos 2009. április hó 01. napjától.
Módosította a 7/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.
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Módosította a 2/2020.(II.02.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. március hó 01. napjától.
Módosította a 9/2021.(III.31.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2021. április hó 01. napjától.
3
Módosította a 10/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. március hó 01. napjától.
4
Beiktatta a 14/2017.(IV.03.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. április hó 04. napjától
5
Módosította a 2/2020.(II.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. március hó 01. napjától.
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Az önkormányzat a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást
párhuzamosan igénybe vevők részére a térítési díjból kedvezményt biztosít, az alábbiak
szerint:
- 71.250.- Ft alatti havi jövedelemmel rendelkezők részére 30- Ft/készülék/nap,
A szociálisan nem rászorultak esetén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybe vételének díja
140.- forint/nap/készülék.
5.) A pszichiátriai betegek közösségi ellátásának intézményi térítési díja 0,- Ft/óra
6.) A szenvedélybetegek közösségi ellátásának intézményi térítési díja

0,- Ft/óra

7.) A támogató szolgáltatás intézményi térítési díja személyi segítésre vonatkozóan 190
Ft/óra, személyszállításra vonatkozóan 70 Ft/km.
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Az alacsony jövedelemmel rendelkező ellátottak részére az önkormányzat az intézményi térítési
díjból kedvezményt biztosít, az alábbiak szerint:
személyi segítés:
0 - 57.000 Ft
57.001 – 85.500 Ft

140 Ft/óra
90 Ft/óra

személyszállítás:
0 - 57.000 Ft
57.001 – 85.500

50 Ft/km
35 Ft/km

8.) A bölcsődei ellátás térítési díja: 0.- Ft/nap.
A bölcsődei ellátás során igénybe vett étkezés térítési díját külön önkormányzati rendelet
határozza meg.
29.)

Fogyatékos személyek nappali ellátásának térítési díja
a.) Intézményi étkezés igénybevételével:
900.-Ft/nap
b.) Intézményi étkezés nélkül:
100.-Ft/nap

310.)

411.)

Pszichiátriai betegek nappali ellátásának térítési díja
a.) Intézményi étkezés igénybevételével:
b.) Intézményi étkezés nélkül:

900.-Ft/nap
100.-Ft/nap

Szenvedélybetegek nappali ellátásának térítési díja
a.) Intézményi étkezés igénybevételével:
b.) Intézményi étkezés nélkül:

900.-Ft/nap
100.-Ft/nap

II. A szakosított szociális ellátások intézményi térítési díjának mértéke 5
1.) Fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátásának térítési díja
a) Intézményi étkezés igénybevételével:
2.560.- Ft/nap
b) Intézményi étkezés nélkül:
1.585.- Ft/nap
2.) Demens Ellátottak bentlakásos intézményi ellátásának térítési díja
Módosította a 10/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. március hó 01. napjától.
Kiegészítette a 9/2021.(III.31.) önkormányzati rendelet 4.§ 1.) pontja. Hatályos 2021. április hó 01. napjától.
3
Kiegészítette a 9/2021.(III.31.) önkormányzati rendelet 4.§ 2.) pontja. Hatályos 2021. április hó 01. napjától.
4
Kiegészítette a 9/2021.(III.31.) önkormányzati rendelet 4.§ 3.) pontja. Hatályos 2021. április hó 01. napjától.
5
Módosította a 25/2018.(VII.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. július hó 02. napjától.
Módosította a 2/2020.(II.02.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. március hó 01. napjától.
1
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a) Intézményi étkezés igénybevételével:
b) Intézményi étkezés nélkül:

2.915.- Ft/nap
1.920.- Ft/nap

3.) Időskorú ellátottak intézményi ellátásának térítési díja
a) Intézményi étkezés igénybevételével:
3.150.- Ft/nap
b) Intézményi étkezés nélkül:
2.145.- Ft/nap
4.) Átmeneti elhelyezést nyújtó ápoló-gondozó otthoni ellátás intézményi térítési díja
a) Intézményi étkezés igénybevételével:
3.150.- Ft/nap
b) Intézményi étkezés nélkül:
2.145.- Ft/nap

