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Gondozási Központ és Községi Könyvtár 

Szociális ellátások 1 főre jutó önköltségének és  

a számított intézményi térítési díjak számításának levezetése 

(2014. évben) 

 

Jogszabályhely: 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 

115. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) - a 88. § (1) bekezdése szerinti intézmények kivételével - 

a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás esetén a szolgáltatási önköltség és a 
szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a 

közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző 

évben ténylegesen igénybe vett központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatással kell számítani. 

(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a 

megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az 

intézményi térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla. 

 

(9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha 

azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 

(10) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

 

Önköltség és a számított intézményi térítési díj levezetése 

 

1. Szociális étkeztetés: 

Egy főre jutó önköltség: 13.263.650.-Ft. (tárgyévi összes költség, módosított előirányzat) / 70 fő (tervezett éves ellátotti szám) / 251 (éves ellátási nap) = 754,90.-Ft./fő/ellátási nap  

   13.263.650.-Ft. / 70 fő = 189.480.-Ft.  189.480.-Ft. / 251 =754,90.-Ft.            ~ 755.-Ft./fő/ellátási nap  

 

Egy főre jutó intézményi térítési díj: 13.263.650.-Ft. (tárgyévi összes költség, módosított előirányzat) – 3.875.200.-Ft. (70 X 55.360.-Ft/fő normatíva) = 9.388.450.-Ft. 

          9.388.450.-Ft. / 70 fő (tervezett éves ellátotti szám) / 251 (éves ellátási nap) = 519,68.-Ft./fő/ellátási nap 

          9.388.450.-Ft. / 70 fő = 134.120.-Ft.   134.120.-Ft. / 251 = 534,34.-Ft.           ~ 535.-Ft./fő/ellátási nap  

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj763param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj733param
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2. Idősek nappali ellátása (étkezéssel):  

Egy főre jutó önköltség: 4.450.000.-Ft. (tárgyévi összes költség, eredeti előirányzat) / 3 fő (tervezett éves ellátotti szám) / 251 (éves ellátási nap) = 5.909,69.-Ft./fő/ellátási nap  

   4.450.000.-Ft. / 3 fő = 1.483.333.-Ft.    1.483.333.-Ft. / 251 = 5.909,69.-Ft.    ~ 5.910.-Ft./fő/ellátási nap  

 

Egy főre jutó intézményi térítési díj:  4.450.000.-Ft. (tárgyévi összes költség, eredeti előirányzat) – 327.000.-Ft. (3 X 109.000.-Ft./fő normatíva) = 4.123.000.-Ft. 

           4.123.000.-Ft. / 3 fő (tervezett éves ellátotti szám) / 251 (éves ellátási nap) = 5.475,43.-Ft./fő/ellátási nap  

          4.123.000.-Ft. / 3 fő = 1.374.333.-Ft.  1.374.333.-Ft. /251 = 5.475,43.-Ft.        ~ 5.475-Ft./fő/ellátási nap  

 

3. Idősek nappali ellátása (étkezés nélkül): Az étkezéssel igénybe vett idősek nappali ellátásának intézményi térítési díj napi összegéből le kell vonni az egy napra érvényes étkezési 

norma ÁFÁ -val megnövelt összegét. Ezzel megkapjuk az étkezés költségével csökkentett intézményi térítési díjat.  

 

Idősek tartós, bentlakásos szociális ellátása 

(támogatott általános, támogatott demens, nem támogatott) 

 

4. Támogatott, általános ápolást igénylő ellátottak (eredeti előirányzat): 

Egy főre jutó intézményi napi térítési díj: 1.150.-Ft./nap  

Egy főre jutó intézményi havi térítési díj: 1.150.-Ft./nap (napi intézményi térítési díj) X 30 (nap) = 34.500.-Ft. 

 

5. Támogatott, demens ellátottak (eredeti előirányzat): 

Egy főre jutó intézményi napi térítési díj: 1.150.-Ft./nap  

Egy főre jutó intézményi havi térítési díj: 1.150.-Ft./nap (napi intézményi térítési díj) X 30 (nap) = 34.500.-Ft.  

 

 

 

 

8. Nem támogatott ellátottak: 

Egy főre jutó napi önköltség, ami megegyezik a napi intézményi térítési díjjal, mert itt nincs levonható támogatás:  

8.198.335-Ft.  (tárgyévi összes költség, eredeti előirányzat) / 5 fő (tervezett éves ellátotti szám) / 365 (éves ellátási nap) = 4.492,23.-Ft./fő/nap 
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8.198.335.-Ft. / 5 fő =1.639.667.-Ft.       1.639.667.-Ft. / 365 = 4.492,23.-Ft.                                                      4.490.-Ft./nap 

 

Egy főre jutó havi önköltség, ami megegyezik a havi intézményi térítési díjjal, mert itt nincs levonható támogatás:  

4.490.-Ft (napi önköltség) X 30 (nap) = 134.700.-Ft./hó 

 

Sorszám Ellátás típusa 1 főre eső napi 

önköltség 

Számított intézményi 

térítési díj  

Alkalmazott intézményi térítési díj 

1. Szociális étkeztetés  755.-Ft./fő/ellátási nap  535.-Ft./fő/ellátási nap  Sávosan jöved. függően (375.- Ft. - 435.- Ft. 450.-Ft.)  

2. Idősek nappali ellátása (étkezéssel) 5.910.-Ft./fő/ellátási nap  5.475.-Ft./fő/ellátási nap  530.-Ft./ellátási nap 

3. Idősek nappali ellátása (étkezés nélkül) Mínusz egy napi étkezés 
költsége  

Mínusz egy napi étkezés 
költsége  

100.-Ft./ellátási nap 

4. Ebéd házhoz szállítás díja  40.-Ft/ellátási nap 40.-Ft/ellátási nap 40.-Ft/ellátási nap 

 

Idősek tartós, bentlakásos szociális ellátása (eredeti előirányzat alapján) 

Sorszám Ellátás típusa 
Számított napi 

intézményi térítési díj 

Számított havii intézményi 

térítési díj 

Alkalmazott napi 

intézményi térítési díj 

Alkalmazott havi 

intézményi térítési díj 

1. 
Átlagos ápolást igénylő ellátottak 

(támogatott) 
  1.150.-Ft./nap 34.500.-Ft./hó 

2. 
Demens ellátottak 

 (támogatott) 
  1.150.-Ft./nap 34.500.-Ft./hó 

3. Nem támogatott ellátottak  4490.-Ft./nap 134.700.-Ft./hó 2.500.-Ft./nap 75.000.-Ft._/hó 

 

Kelt: Monostorpályi, 2014. március 24. 

Szabó József  

polgármester  


