
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének  

3/2011.(I.27.) sz. rendelete  

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan fizetendı térítési díjakról 
szóló 10/2008.(II.21.) rendelet  módosításáról 

 

A Képviselıtestület a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan fizetendı 
térítési díjakról szóló rendeletét a következık szerint módosítja: 

1.   § 

A rendelet 2.§-a helyébe a következı rendelkezés lép: 

„2.§ Intézményi térítési díjak 

Az önkormányzat a biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési 
díjait a következık szerint állapítja meg azzal, hogy a Támogató Szolgálat szállító 
szolgálatáért egységesen a jövedelemtıl függetlenül 80 Ft / km – t kell fizetni, kivéve  a 
fejlesztı foglalkozásokra, illetve speciális oktatási intézménybe való szállítás esetén – akkor, 
ha a szülı utazási kedvezmény igénybevételére jogosult a gyermeke után – ez esetben 20 Ft/ 
km/fı a szállítási térítési díj ( a szállítási térítési díj megállapítása a kistérségi gyermekek 
esetében is Celldömölk- Szombathely viszonylatában történik). 

A Népjóléti Szolgálatba, illetve közremőködésével szervezıdı egyéb rendezvényekre történı 
szállítás intézményi térítési díja 0 Ft . 

Intézményi térítési díj -  (szociális) étkeztetés :                           bruttó  485 Ft ellátási nap 

Rendszeres (heti 5 nap) étkezés esetén            bruttó  465 Ft ellátási nap 

Ételszállítás díja:  30 Ft / éthordó ( fı/ család) 

Nappali ellátás : 

Klub alapszolgáltatás: 0 Ft 

Támogató alapszolgáltatás: 0 Ft 

Házi segítségnyújtás: 0 Ft 

Jelzırendszeres házi segítségnyújtás: 0 Ft 

Gondozóházi ellátás: napi 2.850 Ft, havi 85.500 Ft 

Idısek Otthonában történı ellátás:  napi 2.850 Ft, havi 85.500 Ft 

 



2.    § 

 
A rendelet 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„4. § A szociálisan nem rászorult személy estén és az alap feladatokon túli szolgáltatások 
térítési díjat az intézményvezetı az önköltséghez mérten saját hatáskörében állapítja meg.” 

3. § 

 

Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba azzal, hogy a folyamatban lévı ügyekben is 
alkalmazni kell. 
 
 
Celldömölk, 2011. január 26. 
 
 
 
  

  Fehér László      Baranyai Attiláné dr.  
  polgármester                                     jegyzı 

 

 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
 
 
Celldömölk, 2011. január 27. 
 
 
 
 
 
 
       Baranyai Attiláné dr. 
        jegyzı 


