
Monostorpályi Község Önkormányzata  
 

Képviselő – testületének  
 

5/2015. (IV. 14.) önkormányzati rendelete  
 

a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő – Testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 114. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  
a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével,  
a pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  
9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  
 
1. §  A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet Melléklete helyébe a jelen rendelet Melléklete 
lép.  

 
2. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetést követő munkanapon lép hatályba.  

(2)  A Mellékletben meghatározott intézményi térítési díjakat 2015. május 1. napjától 
kell alkalmazni.  

(3)  A jelen rendelet 2015. május 2. napján hatályát veszti.  
 
 

Szabó József  

polgármester 

Juhász Péter 

jegyző 

 
Ez a rendeletet 2015. április 14-én kihirdettem.  
 
 

 
Juhász Péter 

jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet az 5/2015. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez   
Melléklet a 9/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez   

 
Az intézményi térítési díjakról  

 

Sorszám 

A B C  D 

Megnevezés  

Nettó térítési 
díj (Ft)  

1. - 4. pontban 

bruttó  

Áfa 
összeg
e (Ft)  

Összesen 
(B+C)  

1 

Gondozási Központban az 
idősek bentlakásos ellátásra 
havi  

(demens ellátottra) normatíva 
támogatott  

34 500 0 34 500 

2 

Gondozási Központban az 
idősek bentlakásos ellátásra 
napi  

(demens ellátottra) normatíva 
támogatott  

1 150 0 1 150 

3 

Gondozási Központban az 
idősek bentlakásos ellátásra 
havi 

(átlagos ápolást igénylőre) 
normatíva támogatott  

34 500 0 34 500 

4 

Gondozási Központban az 
idősek bentlakásos ellátásra 
napi  

(átlagos ápolást igénylőre) 
normatíva támogatott  

1 150 0 1 150 

5 

Gondozási Központban az 
idősek bentlakásos ellátásra 
havi  

(demens és átlagos ellátottra) nem 
normatíva támogatott  

75 000 0 75 000 

6 

Gondozási Központban az 
idősek bentlakásos ellátásra 
napi  

(demens és átlagos ellátottra) nem 
normatíva támogatott  

2 500 0 2 500 

7 Szociális étkezés   

8 
- a öregségi 

nyugdíjminimum legkisebb 
összegének 200%-áig 

295 80 375 

9 

- a öregségi 
nyugdíjminimum legkisebb 
összegének 200-300%-a 
között 

345 90 435 

10 
- a öregségi 

nyugdíjminimum legkisebb 
355 95 450 



összegének 300%-ától  

11 
Szociális étkeztetés  
kiszállításának összege 

30 10 40  

12 
Gondozási Központban az idősek 

nappali ellátására étkezéssel  
417 113 530 

13 
Gondozási Központban az idősek 

nappali ellátására étkezés nélkül  
80 20 100 

14 Házi szociális ellátásra   - -  

 
 

Nyersanyagnormák 

Sorszám  A B (nettó)   

1 Szociális étkezés (ebéd)  264  

2 
Idősek bentlakásos ellátása 

(reggeli, ebéd, vacsora)   
484   

3  
Idősek napközbeni ellátása (tízórai, 

ebéd, uzsonna)  
484  

 
 


