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Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2017. (III.27.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításáról 
 

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a társulásban részvevő Bana Község Önkormányzata, Csém 
Község Önkormányzata, Kisigmánd Község Önkormányzata képviselő-testületének 
hozzájárulásával a következőket rendeli el: 

1.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Sztv. 115. § (1) bekezdése 
alapján számolt intézményi térítési díja  

a) napi egyszeri étkeztetés esetén 1.060,- Ft/fő/nap, 
b) nappali ellátást nyújtó idősek klubja esetén a csak napközbeni 

tartózkodást igénybe vevőknél 3.460,- Ft/fő/nap, 
c) nappali ellátást nyújtó Idősek Klubja esetén a napközbeni 

tartózkodást és napi egyszeri étkezést igénybe vevőknél 4.520,- 
Ft/fő/nap, 

d) nappali ellátást nyújtó idősek klubja esetén a napközbeni tartózkodást 
és napi kétszeri étkezést igénybe vevőknél 4.640,- Ft/fő/nap,  

e) házi segítségnyújtás esetén 2.140,- Ft/óra. 
 
2.§  A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjából napi 

egyszeri étkeztetés esetén az alábbi mentesség és kedvezmények 
biztosíthatók:  

a) 0 – 28.500,- Ft közötti jövedelem esetén ingyenes, 
b) 28.501,- Ft – 42.750,- Ft közötti jövedelem esetén 72,64% 

díjkedvezmény, 
c) 42.751,- Ft – 85.500,- Ft közötti jövedelem esetén 63,68% 

díjkedvezmény, 
d) 85.501,- Ft feletti jövedelem esetén 43,39% díjkedvezmény 

állapítható meg. 
 

3.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjából napi 
egyszeri, igénybevétel helyére szállított étkeztetés esetén az alábbi 
mentesség és kedvezmények biztosíthatók:  

a) 0 – 28.500,- Ft közötti jövedelem esetén ingyenes, 
b) 28.501,- Ft – 42.750,- Ft közötti jövedelem esetén 72,64% 

díjkedvezmény, 
c) 42.751,- Ft – 85.500,- Ft közötti jövedelem esetén 64,68% 

díjkedvezmény, 
d) 85.501,- Ft feletti jövedelem esetén 43,39% díjkedvezmény 

állapítható meg. 
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4.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjából házi 

segítségnyújtás esetén az alábbi mentesség és kedvezmények biztosíthatók: 
100% díjkedvezmény.  

 
5.§     A nappali ellátás intézményi térítési díjából hajléktalan  személyek részére 

100% díjkedvezmény állapítható meg. 
 
6.§ Az Idősek Klubja nappali ellátás és napi egyszeri étkeztetés együttes 

intézményi térítési díjából az alábbi mentesség és kedvezmények 
biztosíthatók:  

a) 0 – 28.500,- Ft közötti jövedelem esetén ingyenes, 
b) 28.501,- Ft – 42.750,- Ft közötti jövedelem esetén 93,58% 

díjkedvezmény, 
c) 42.751,- Ft – 85.500,- Ft közötti jövedelem esetén 91,48% 

díjkedvezmény, 
d) 85.501,- Ft feletti jövedelem esetén 86,73% díjkedvezmény 

állapítható meg. 
 
7.§ Az Idősek Klubja nappali ellátás és napi kétszeri étkeztetés együttes 

intézményi térítési díjából az alábbi mentesség és kedvezmények 
biztosíthatók:  

a) 0 – 28.500,- Ft közötti jövedelem esetén ingyenes, 
b) 28.501,- Ft – 42.750,- Ft közötti jövedelem esetén 92,03% 

díjkedvezmény, 
c) 42.751,- Ft – 85.500,- Ft közötti jövedelem esetén 89,44% 

díjkedvezmény, 
d) 85.501,- Ft feletti jövedelem esetén 86,42% díjkedvezmény 

állapítható meg. 
  
8.§ (1)  E rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2016. (III.14.) 
önkormányzati rendelet. 

 
 

Hajduné Farkas Erika                                     dr. Füles Zoltán 
                         polgármester                                                      jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2017. március 27. 
 
                                                                                dr. Füles Zoltán 
                                                                                        jegyző 
 


