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Általános szabályozás:  

A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat (a továbbiakban: 

intézményi térítési díj) állapít meg. Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkeztetés 

esetén ellátási napra,házi segítségnyújtás esetén - szociális segítésre vagy személyi gondozásra 

vonatkozó - gondozási órára kell megállapítani. A házi segítségnyújtás térítési díja a szociális segítés és 

a személyi gondozás térítési díjából tevődik össze. 

Az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső 

határa. A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre 

(ellátási nap; gondozási óra) számított értéke. 

A fenntartó az intézményi térítési díjat az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint kiszámított és külön 

jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

Fentiek figyelembe vételével a szociális étkezés intézményi térítési díjának kalkulációja az alábbiak 

szerint alakul: 

• Normatíva 71.896 forint/fő (társulás által ellátott feladatként) 

• Az egy ellátási napra jutó normatíva kiszámítása: 71.896 Ft/251 nap=286,43 Ft ~ 285 forint. 

 

2020. évi adatok alapján 

Szociális étkeztetés intézményi térítési díjához szükséges adatok: 

• 2020. évi önköltség (5 fő*251 nap*660 Ft) =  828.300 Ft 

• Igénybevételi napló nyilvántartása alapján összesített ellátottak száma 1344 fő/év 

• Önköltség: 828.300 Ft/1344 fő= 616 Ft/ellátási nap ~  615 Ft/ellátási nap 

• Maximálisan beszedhető térítési díj: 615 Ft/ellátási nap 

• Javasolt térítési díj: 615 Ft/ellátási nap 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának 2020 évre vonatkozó díjkalkulációja 

• Normatíva személyes gondoskodás: 429.000 Ft/fő  

• Az egy órára jutó normatíva kiszámítása személyes gondoskodás esetén: 429.000 Ft/fő : 251 

nap : 1 gondozási óra (mivel 1 ellátott naponta egyszer vehető figyelembe)= 1.709 Ft/óra~1.710 

Ft/óra 



Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjához szükséges adatok: 

Feladatalapú támogatás: 

személyi gondozás:  22 fő * 429.000 Ft =  9.438.000 Ft 

szociális segítés:  1 fő * 25.000 Ft =        25.000 Ft 

Bevétel összesen:    9.463.000 Ft /év 

 

2019. évi kiadások 

Személyi kiadások: 9.465.167 Ft 

járulék:   1.978.323 Ft 

dologi:   1.850.100 Ft 

Kiadás összesen:  13.293.590  Ft / év 

2020. évre tervezett kiadások: 14.993.375 Ft 

2020. évre tervezett ellátotti létszám: 26 fő 

2020. évi gondozói létszám: 4 fő 

2020. évi gondozási óra 4 gondozónő * 251 nap * 6,6 óra = 6.626 óra 

 

Önköltség:  

14.993.375 Ft : 6626 óra = 2262 Ft/óra-1710 Ft/óra= 552 Ft/óra 

 

Intézményi térítési díj: 

1 gondozási órára javasolt intézményi térítési díj: 195 Ft 

 

 

 

 


