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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal                                       Ikt.szám: E 39/2023 

Dr. Vass György Polgármester Úr                                         Tárgy: 9/2020 (VII.2.) önk.  rendelet 

Dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző                                                             személyes gondoskodás nyújtó ellátások   

részére                                                                                                     díjtételeinek felülvizsgálata                                                                                           

Fót                                                                                                

Vörösmarty tér 1. 

2151 

Tisztelt Polgármester Úr!  

Tisztelt Jegyző Úr! 

Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény igazgatójaként azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok 

Önökhöz, hogy intézményünk Területi Gondozási Központ szociális alapellátása keretében biztosított, házi 

segítségnyújtás, valamint idősek nappali ellátásához kapcsolódó személyi térítési díj összegének 15%-al történő 

emelését tegye lehetővé a 2023-as évben.  

Az elmúlt évek során Intézményünk fent említett térítésdíjainak emelése a koronavírus világjárvány 

veszélyhelyzeti intézkedései kapcsán változatlanok voltak, sőt az idősek nappali ellátása térítésmentesen volt 

igénybe vehető 2022.12.31-ig. Intézményünk időskorúak nappali ellátást igénybe vevők köre Fót Önkormányzata 

által adott díjmentességét az elmúlt 2 évben nagy örömmel fogadta és jelentős segítséget jelentett számukra a 

mindennapjaik során. 

Intézményünk zökkenőmentes működéséhez az elmúlt időszak gazdasági nehézségeire való tekintettel, ebben az 

évben szeretnénk az inflációhoz mérten (15%) emelni térítésdíjainkat. Amely a szolgáltatást igénybe vevők részére 

az elmúlt évek során történt nyugdíj emelések tekintetében nem okoz jelentős anyagi megterhelést.   

Intézményünk részéről a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020.(VII.2.) önkormányzati 

rendeletében foglaltak szerinti az étkezéssel kapcsolatos térítési díj megállapítását a Fóti Gazdasági Ellátó 

Szervezet készít el.  

Fót, 2023.03.02.  

   Segítő együttműködést előre is köszönöm:  

   

                                                                                           Orosz Anikó  

                                                                                                            igazgató 
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások térítési díjának bruttó (áfával növelt) napi 

összege  

I. Intézményi szociális ellátási díjak                                                                                                                      

Időskorúak nappali ellátása térítési díja (Jövedelemhatártól függően) 

napi térítési díj  

tervezett 15% 

emeléssel  

 

Intézményi térítési díj 500.-Ft/fő/nap 575 
 

Személyi térítési díj sávos összeghatárai: 
  

 

0-42.750.-Ft 0.-Ft/nap   
 

42.751-142.500.-Ft 125.-Ft/nap 145 
 

142.501.-Ft- 250.-Ft/nap 290 
 

    
 

II. Intézményi szociális ellátási díjak                                                                                                                              

Házi segítségnyújtás személyes gondozás és szociális segítés (jövedelemhatártól függően) 
 

Intézményi térítési díj 1.000.-Ft/fő/óra 1150 
 

Személyi térítési díj sávos összeghatárai: 
  

 

0-28.500.-Ft 0.- Ft/óra   
 

28.501-35.625.-Ft 105 120 
 

35.626-42.750.-Ft 210 240 
 

42.751-57.000.-Ft 260 300 
 

57.001-64.750.-Ft 310 360 
 

64.751-71.250.-Ft 360 415 
 

71.251-78.750.-Ft 440 510 
 

78.751-85.500.-Ft 500 575 
 

85.501-99.750.-Ft 580 665 
 

99.751-114.000.-Ft 630 725 
 

114.001-150.000.-Ft 770 885 
 

150.001-200.000.-Ft 820 945 
 

200.001.-Ft- 935 1075 
 

      
 

III. Az alábbi szociális ellátások intézményi és személyi térítési díjai megegyeznek  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

(Szociálisan rászorult igénylő 

részére) 

0.-Ft/nap/készülék 

  

 

                      

 


