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NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

__/2017. (               ) 

Önkormányzati rendelete 

A Nyírmadai Humán Szolgáltató Központ és telephelye a Nyírmadai Humán Szolgáltató 

Központ – Segítő Ház szolgáltatásainak önköltségeiről és térítési díjairól 

 

1.§. A Képviselő-testület az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról 114-119. §- inak értelmében a Nyírmadai Humán Szolgáltató Központban és 

telephelyén a Nyírmadai Humán Szolgáltató Központ – Segítő Házban alkalmazandó 

szolgáltatási önköltségeket és térítési díjakat 2017. június 01. napjától az 1. számú 

mellékletben található táblázat szerint állapítja meg: 

 

1. A támogató szolgáltatás esetén:  

a. az egy feladatmutatóra jutó önköltség: 2391 forint;  

b. az egy feladatmutatóra számított intézményi térítési díj: 314 forint;  

c. a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj  

 szociálisan rászorult személy esetén személyszállításnál: 250ft/1 

feladatmutató (5 km), vagyis 50 forint/ km; személyi segítés esetén: 0 

ft/1 feladatmutató, vagyis 0 ft/óra;  

 szociálisan nem rászorult személy esetén személyszállításnál: 

1000ft/1 feladatmutató (5 km), vagyis 200 forint/ km; személyi 

segítés esetén: 0 ft/1 feladatmutató, vagyis 0 ft/óra. 

 

2. A pszichiátriai betegek nappali intézménye esetén: 

a. az egy gondozási egységre jutó önköltség: 371.720 ezer  forint/fő/év;  

b. az egy gondozási egységre számított intézményi térítési díj: 246 forint/fő/nap;  

c. a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 forint/fő/nap 

(étkezéssel) 

 

3. A szenvedélybetegek nappali intézménye esetén: 

a. az egy gondozási egységre jutó önköltség: 370.56 ezer  forint/fő/év;  

b. az egy gondozási egységre számított intézményi térítési díj: 241 forint/fő/nap;  

c. a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 forint/fő/nap 

(étkezéssel) 

 

4. A fogyatékkal élők nappali intézménye esetén: 

a. az egy gondozási egységre jutó önköltség: 555.9 ezer  forint/fő/év;  

b. az egy gondozási egységre számított intézményi térítési díj: 223 forint/fő/nap;  

c. a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 forint/fő/nap 

(étkezéssel) 
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5. A házi segítségnyújtás esetén: 

a. az egy gondozási egységre jutó önköltség: 1684  forint/fő/óra;  

b. az egy gondozási egységre számított intézményi térítési díj: 

 személyi gondozás esetén: 847 forint/fő/óra;  

 Szociális segítés esetén: 1584 forint/fő/óra;  

c. a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:  

 személyi gondozás esetén: 200 forint/fő/óra;  

 szociális segítés esetén: 400 forint/fő/óra;  

 A szociálisan nem rászorultak a szolgáltatási önköltség teljes 

összegének megfizetése ellenében vehetik igénybe a házi 

segítségnyújtást. 

 

6. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén: 

a. az egy gondozási egységre jutó önköltség: 6000  forint/készülék/év;  

b. az egy gondozási egységre számított intézményi térítési díj: 16 

forint/készülék/fő/nap;  

c. a fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 0 forint/készülék/fő/nap  

 

 

 

2. §. Záró rendelkezések 

1. Ez a rendelet 2017.                                 napján lép hatályba, de rendelkezéseit 

2017. június 01. napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

Nyírmada, 2017. március …. 

 

 Kálmán Béla        dr. Horváth Andrea 

 polgármester        jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

Ez a rendelet 2017.                              kihirdetésre került. 

 

         dr. Horváth Andrea 

          jegyző 

 


