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Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló 10/2015.(V.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 
mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: 
 

(1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
(3) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
(4) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti 
 
 
                      

Győri Máté Dr. Feik Csaba  
polgármester jegyző 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék: Ez a rendelet 2017. április 27. napján kihirdetésre került. 
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 „1. melléklet a 9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez” 
 

1. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez 
 
 

         Az étkeztetés térítési díjai  
1. A szociális étkeztetés önköltsége 803.-Ft/nap/fő 
2. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 505.-Ft/nap/fő   
3. A szociális étkeztetés önköltsége kiszállítással 817.-Ft/nap 
4. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 

kiszállítással 
580.-Ft/nap 

  Az ellátást igénylő jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-

ában 

A mindenkori térítési díj az 
önkormányzat intézményeiben 

az étkeztetési térítési díj %-
ában 

1. 0-50 %-ig 0 
2. 51 %-től 150 %-ig  50 
3. 151 %-től 250 %-ig 70 
4. 251 %-től 350 %-ig 90 
5. 351 %-tól  100 

    
 

„2. melléklet a 9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez” 
 

2. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez 
  

 A házi segítségnyújtás térítési díjai  
1. A házi segítségnyújtás önköltségi díja 5.971.-Ft/óra 
2. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 545.-Ft/óra 

 A gondozott jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének %-ában 

Fizetendő térítési díj %-
ban 

1. 0-50 %-ig 0 
2. 51 %-től 150 %-ig  50 
3. 151 %-től 250 %-ig 70 
4. 251 %-től 350 %-ig 90 
5. 351 %-tól  100 
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„3. melléklet a 9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez” 
 

 4. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez 
 

 Az Idősek Klubja térítési díjai  
1. A napközbeni tartózkodást igénybe vevők 

önköltségi díja 
2.379.-Ft/nap 

2. A napközbeni tartózkodást igénybe vevők 
intézményi térítési díja 

300.-Ft/nap 

3. A napközbeni tartózkodást és reggeli étkezést 
igénybe vevők önköltségi díja 

2.725.-Ft/nap 

4. A napközbeni tartózkodást és reggeli étkezést 
igénybe vevők intézményi térítési díja 

405.-Ft/nap 
  

 1 főre jutó jövedelem  az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének %-ában 

A mindenkori térítési díj az 
önkormányzat 

intézményeiben a térítési díj 
%-ában 

1. 0-50 %-ig 0 
2. 51 %-től 150 %-ig  50 
3. 151 %-től 250 %-ig 70 
4. 251 %-től 350 %-ig 90 
5. 351 %-tól  100 

 
 

„4. melléklet a 9/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelethez” 
 

5. melléklet a 10/2015. (V.27.) önkormányzati rendelethez 
 

 Az Idősek Otthona térítési díjai  
1. Az Idősek Otthonának havi önköltségi díja 245.330.-Ft  
2. Az Idősek Otthonának havi intézményi térítési díja 104.250.-Ft 
3. Az Idősek Otthonának napi intézményi térítési díja     3.475.-Ft 

 
 


