
1. melléklet a 21/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

I/1. Intézményi térítési díjak Gyöngyös telephelyen 

 

Ellátás típusa 

2023. április 1-jétől 

megállapított 

intézményi térítési 

díj 

Szociális étkeztetés 

Gyöngyös 

helyben fogyasztással, elvitellel 1 035 Ft/fő/nap 

kiszállítással 1 280 Ft/fő/nap 

diétás helyben fogyasztással, elvitellel 1 045 Ft/fő/nap 

diétás kiszállítással 1 310 Ft/fő/nap 

Házi segítségnyújtás Gyöngyös 900 Ft/óra 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

szociálisan rászorultak részére 185 Ft/fő/nap 

szociálisan nem rászorultak részére 310 Ft/fő/nap 

Időskorúak nappali 

ellátása 

Gyöngyös 0 Ft/fő/nap 

Pszichiátriai betegek 

nappali ellátása 

étkezés nélkül nappali ellátás 320 Ft/fő/nap 

étkezés normál 420 Ft/fő/nap 

diétás étkezés 420 Ft/fő/nap 

Szenvedélybetegek 

nappali ellátása 

étkezés nélkül nappali ellátás 320 Ft/fő/nap 

étkezés normál 420 Ft/fő/nap 

diétás étkezés 420 Ft/fő/nap 

Idősek Bentlakásos 

Otthona 

Idős részlegen elhelyezett ellátottak 4 770 Ft/fő/nap 

Demens részlegen elhelyezett ellátottaknak 4 770 Ft/fő/nap 

Támogató szolgáltatás Személyi segítés 450 Ft/óra 

Szállítás 95 Ft/km 

Nem szociálisan rászorultak személyi segítés 695 Ft/óra 

Nem szociálisan rászorultak szállítása 150 Ft/km 

Fogyatékosok nappali 

ellátása 

Nappali ellátás étkezés nélkül 1 885 Ft/fő/nap 

Étkezés normál 650 Ft/fő/nap 

Étkezés diétás 650 Ft/fő/nap 

Hajléktalanok 

átmeneti szállása 

 3 320 Ft/fő/nap 

 

Étkezéshez kapcsolódó térítési díjak bruttó összegben szerepelnek, ÁFA-t tartalmaznak.

   

 

  



I/2. Intézményi térítési díjak Gyöngyöspata telephelyen 

 

Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra 

Időskorúak nappali ellátása 0 Ft/fő/nap 

 

 

I/3. Intézményi térítési díjak Szücsi telephelyen 

 

Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra 

 

 

I/4.Intézményi térítési díjak Atkár településen 

 

Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra 

 

 

I/5.Intézményi térítési díjak Vámosgyörk településen 

 

Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra 

 

 

I/6.Intézményi térítési díjak Gyöngyöstarján településen 

 

Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra 

 

 

I/7.Intézményi térítési díjak Pálosvörösmart településen 

 

Házi segítségnyújtás 0 Ft/óra 

 

 

I/8. Intézményi térítési díjak Gyöngyössolymos telephelyen 

 

Időskorúak nappali ellátása 0 Ft/fő/nap 

 

  



II. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó térítési díjak esetében az alábbi normatív 
kedvezmények kerülnek meghatározásra: 

 
2.a) A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által biztosított, személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások közül az étkeztetés személyi térítési díjai differenciáltan, az 
igénybevevő jövedelme alapján, az alábbi képlet alapján számított térítési díj 
kedvezmény figyelembe vételével kerüljenek meghatározásra, ahol a 100 %-os 
kedvezmény felső határa: 20.000 Ft, a 0 %-os kedvezmény alsó határa 74.000 Ft, a 
fizetésre kötelezettek esetén a minimum fizetendő térítési díj 50 Ft. 

 

Képlet:  
 

Térítési díjkedvezmény %=100 -  
100(Jövedelem-100 %-os kedvezmény felsőhatára) 

0 %-os kedvezmény alsóhatára – 100 %-os kedvezmény felsőhatára 

 
2.b) … 

 
2.c) A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által biztosított, személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások közül a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása személyi 
térítési díjai differenciáltan, az igénybevevő jövedelme alapján, az alábbi 
jövedelemsávok figyelembe vételével kerülnek meghatározásra: 

 
 

Jövedelmi értékhatárok a 
mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum összegének 

Intézményi 
térítési díj 

kedvezmény 
%-os 

aránya 

100 %-ig 85 % 

100 %-ot meghaladóan - 150 %- ig  80 % 

150 %-ot meghaladóan - 200 % -ig 60 % 

200 %-ot meghaladóan - 260 % -ig 50 % 

260% -ot meghaladóan – 300 % -g 40 % 

300 %-ot meghaladóan nincs 
kedvezmény 

 
 
2. d) A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások közül a házi segítségnyújtás személyi térítési díjai differenciáltan, az 
igénybevevő jövedelme alapján, az alábbi képlet alapján számított térítési díj 
kedvezmény figyelembe vételével kerüljenek meghatározásra, ahol a 100 %-os 
kedvezmény felső határa:   20.000 Ft, a 0 %-os kedvezmény alsó határa 100.000 Ft, a  
fizetésre kötelezettek esetén a minimum fizetendő térítési díj 50 Ft/óra.  

 
Képlet:  
 

Térítési díjkedvezmény %=100 -  

100(Jövedelem-100 %-os kedvezmény felsőhatára) 

0 %-os kedvezmény alsóhatára – 100 %-os kedvezmény 
felsőhatára” 

 
  



2. e)  A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által biztosított, személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások közül a támogató szolgálat által nyújtott személyi segítés személyi 
térítési díjai differenciáltan, az igénybevevő jövedelme alapján, az alábbi 
jövedelemsávok figyelembe vételével kerülnek meghatározásra: 

 
 

Jövedelmi értékhatárok a 
mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum összegének 

Intézményi 
térítési díj 

kedvezmény 
%-os 

aránya 

100 %-ig  90 % 

100 %-ot meghaladóan - 150 %- ig 80  % 

150 %-ot meghaladóan - 200 % -ig 60  % 

200 %-ot meghaladóan - 260 % -ig 50 % 

260% -ot meghaladóan – 300 % -g 35 % 

300 %-ot meghaladóan nincs 
kedvezmény 

 
 
2.f)  A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által biztosított, személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások közül a támogató szolgálat által nyújtott szállítási szolgáltatás 
igénybevétele esetén 50%-os intézményi térítési díj kedvezményre jogosult az az ellátott, 
aki egyidejűleg a KHSZK- Hétszínvirág Napközi Otthon ellátását is igénybe veszi. 

 
2. g)  A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által biztosított, személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások közül a fogyatékosok nappali ellátásának keretein belül szociális 
foglalkoztatásban részt vevő ellátott 70 %-os intézményi térítési díj kedvezményre 
jogosult. 

 
2. h)  A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által biztosított, személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások közül a fogyatékosok nappali ellátásának igénybevétele esetén az 
intézmény telephelyén kívül szervezett programokon való részvétel térítési díj mentes. 

 
2. i) A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által biztosított, személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások közül a hajléktalanok átmeneti szállásán a személyi térítési díjak 
differenciáltan, az igénybevevő jövedelme alapján, az alábbi jövedelemsávok figyelembe 
vételével kerülnek meghatározásra: 

 

Jövedelmi értékhatárok a 
mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum összegének 

Intézményi 
térítési díj 

kedvezmény  
%-os aránya 

130 %-ig 90 % 

130 %-ot meghaladóan - 200 % -ig 80 % 

200 %-ot meghaladóan - 250 % -ig 40% 

250 %-ot meghaladóan Nincs 
kedvezmény 

 
 
 


