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Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

(2022. IX. 29-én kihirdetett utolsó módosítással egységes szerkezetben) 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, valamint az Aszód Város Önkormányzata és az Aszód és Társult 
Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása megállapodás 14. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül: 
a) szociális étkeztetés: Aszód Város, Bag Nagyközség, Domony Község, Galgahévíz Község, 

Hévízgyörk Község, Iklad Község, Kartal Nagyközség, Tura Város Verseg Község 
b) nappali ellátás: Aszód Város, Bag Nagyközség, Domony Község, Galgahévíz Község, 

Hévízgyörk Község, Iklad Község, Kartal Nagyközség, Tura Város Verseg Község 
c) ebédszállítás: Aszód Város, Bag Nagyközség, Domony Község, Galgahévíz Község, 

Hévízgyörk Község, Iklad Község, Kartal Nagyközség, Tura Város Verseg Község, 
Vácszentlászló Község 

d) házi segítségnyújtás: Aszód Város, Bag Nagyközség, Domony Község, Galgahévíz Község, 
Hévízgyörk Község, Iklad Község, Kartal Nagyközség, Tura Város Verseg Község, 
Vácszentlászló Község közigazgatási területe. 

2. § 

(1) Az 1. § szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 

(2) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) 114. § (2) bekezdésben meghatározott személyek kötelesek. 

(3) Az ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt. 114. § (3) bekezdése határozza meg. 

(4) [1] Az intézményi térítési díj mértékét a Képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint állapítja 
meg. A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások térítési díját a Képviselő-
testület e rendelet mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 

(5) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény vezetője konkrét 
összegben állapítja meg. 

(6) A térítési díjak befizetésére és ellenőrzésére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 31. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(7) [2] A Rendelet 5/A. §-ában megállapított ellátás térítési díját az étkezést igénybe vevők Aszód 
Város Gyermekétkeztetési Intézménye ( továbbiakban :Gyermekétkeztetési Intézmény ) részére 
kötelesek megfizetni. Az időskorúak védelme érdekében azon 65 év feletti lakosok, akik az étkezési 
térítési díj készpénz-átutalási megbízással történő befizetését a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 
nem tudják teljesíteni, a befizetést a veszélyhelyzet elmúltával utólag, 15 napon belül kötelesek 
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megfizetni. A Gyermekétkeztetési Intézmény minden hónap végén tájékoztatja az érintetteket a 
fizetendő térítési díj összegéről. A térítési díj fizetésre egyebekben a 2. § (6) bekezdés szabályait kell 
alkalmazni. 

A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja 

3 .§ [3] [11] 

(1) Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel biztosítása) intézményi térítési díja kiszállítás 
nélkül: 720.- Ft/nap/fő. Ha szabad kapacitással rendelkezik a kiszállítás díja: 425.- Ft/ebéd. 
(2) Az étkeztetés (napi háromszori étkezés biztosítása) intézményi térítési díja kiszállítás 
nélkül: 1055.- Ft/nap/fő.” 

4. § 

(1) [4] [12] A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 700.-Ft/óra. 
(2) [5] Hatályon kívül helyezve. 
(3) [6] Hatályon kívül helyezve. 
(4) [7] Hatályon kívül helyezve. 

5. § [8] [13] 

A nappali ellátás intézményi térítési díja: idősek nappali ellátása esetén napközbeni tartózkodás, 
étkezés nélkül: 300.-Ft/nap. 

5/A § [9] 

Kihirdetett veszélyhelyzet idején a szociális szolgáltató intézmény által a 65. életévüket betöltött 
személyek részére biztosított étkeztetés (napi egyszeri meleg étel biztosítása) térítési díja, ha az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
300 %-át, úgy a fizetendő étkezési személyi térítési díj 380.- Ft, ha az egy főre eső jövedelem ezt 
meghaladja úgy a fizetendő étkezési személyi térítési díj 700.- Ft. 

Záró rendelkezések 

6. § 

(1) Ez a rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 16/2009. (VII. 1.) önkormányzati rendelet. 
 
Aszód, 2014. május 29. 
 
dr. Bóta Julianna          Sztán István 
        jegyző                         polgármester 
 
 
Kihirdetve: 2014. május 30. 
dr. Bóta Julianna jegyző
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1. melléklet [10] [14]  

 
KISTÉRSÉGI GONDOZÁSI KÖZPONT  

TÉRÍTÉSI DÍJAK 

Nyugdíjak % - os 
aránya 

Nyugdíj 
minimum 150 

% -a alatt 
151-200 % 201%-250% 251%300% 301%-350% 351%-375% 376%-400% 

  

Nyugdíjak összege 42 750 alatt 42 755-                  
57 000 

57 000-              
71 250 

71 250-                 
85 500 

85 500-               
99 750 

99 755-           
106 875 

106 880            
felett 

  

Intézményi Térítési díj Térítésmentes 20 % - a 40 % - a 60 % - a 80 % - a 90 % - a 100 % - a 

  

Házi segítségnyújtás 
személyi gondozás Térítésmentes Térítésmentes 280.- Ft 420.- Ft 560.- Ft 630.- Ft 700.- Ft 

  

Házi segítségnyújtás 
szociális segítés Térítésmentes Térítésmentes 280.- Ft 420.- Ft 560.- Ft 630.- Ft 700.- Ft 

  

Étkezés (1x) ebéd Térítésmentes Térítésmentes 290.-Ft 430.-Ft 575.- Ft 650.-Ft 720.-Ft 
  

Étkezés (3x) tízórai, 
ebéd,uzsonna Térítésmentes Térítésmentes 420.- Ft 635.-Ft 845.-Ft 950.-Ft 1055.-Ft 
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[1] Megállapította a 15/2017. (X.20. ) önkormányzati rendelet 1- §-a, hatályos 2017. október 21-től. 
[2] Beiktatta a 12/2020 (V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. május 28-tól, de rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
[3] Megállapította az 5/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. május 1-től. 
[4] Megállapította az 5/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. május 1-től. 
[5] Hatályon kívül helyezte a 15/2017. (X. 20. ) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatálytalan 2017. október 21-től. 
[6] Hatályon kívül helyezte a 15/2017. (X. 20. ) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatálytalan 2017. október 21-től. 
[7] Hatályon kívül helyezte a 15/2017. (X. 20. ) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatálytalan 2017. október 21-től. 
[8] Megállapította az 5/2020. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. május 1-től. 
[9] Beiktatta a 5/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2020. március 20-tól. 
[10] Megállapította az 5/2020. (III.19.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2020. május 1-től. 
[11] Megállapította a 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2022. november 1-jétől. 
[12] Megállapította a 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2022. november 1-jétől. 
[13] Megállapította a 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2022. november 1-jétől. 
[14] Beiktatta a 17/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2022. november 1-jétől. 
 


