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Szolgáltatásaink: 
 

• Fogyatékkal él� személyek segítése, 
felügyelete 

• Speciális intézményben történ� elhelyezés 
segítése, 

• Jelnyelvi tolmács elérhet�ségének biztosítása, 
• Önálló életvitel folytatásának támogatása, 

iskolai oktatásra és munkába való eljuttatás 
segítése, 

• Személyszállítás (hivatalos ügyek intézése, 
orvosi vizsgálatokra való eljuttatás, stb.) 

 
 
Személyi térítési díj számítása 
 
- A szolgáltatások személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vev� 

személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vev� esetén a vele közös 
háztartásban él� szül�k egy f�re jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. 

- A személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg vonatkozó jogszabályokban el�írt 
maximális, családi/egyéni terhelhet�ség szintjét. 

- A fenntartó az intézményi térítési díjat a jelen térítési díj táblázat szerint dokumentált 
térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. Err�l a fenntartó 
képvisel�jének aláírásával ellátott, egyedi határozatot kell készíteni, amelynek 
el�készítéséért a szolgálat vezet�je a felel�s. 

- A térítési díj táblázattól eltér� mérséklését minden esetben indokolni kell, és megfelel� 
igazolásokkal alá kell támasztani, amely körülményeket és indokokat az egyedi 
határozatban is rögzíteni kell. 

 



A Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda által fenntartott támogató 
szolgálat 
a, személyi segítésre vonatkozó óradíjai, melyek a kliens-dokumentáció 
jövedelemnyilatkozata és becsatolt igazolások, valamint a gondozásra fordított id� alapján 
kerülnek kiszámításra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jövedelem  Térítési díj 
Mindenkori öregségi nyugdíjminimum alatt   30,-Ft/óra 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimum - 45 000 Ft között 100,-Ft/óra 

45 001 Ft - 60 000 Ft között 150,-Ft/óra 

60 001 Ft - 75 000 Ft között 200,-Ft/óra 

75 001 Ft - 85 000 Ft között 250,-Ft/óra 

85 001 Ft - 95 000 Ft között 300,-Ft/óra 

95 001 Ft felett  350,-Ft/óra 
 

 
 
- Gondozásra fordított id�nek a fogyatékos személy segítésére irányuló tevékenység 

(tizenöt percre kerekített, órában megadott) id�tartama min�sül. 
 
 

b, szállító szolgáltatás térítési díja: 120 Ft/km. 
 
 
Szociálisan nem rászoruló személyek ellátása 
 
- Szociálisan nem rászoruló fogyatékos személyeket a támogató szolgálat vezet�je – a 

szolgáltatások alaptevékenységét nem sértve – a szabad kapacitások terhére elláthat. 
- Azokat, akik nem min�sülnek szociálisan rászorulónak emelt óradíjjal lehet csak ellátni. 

Ennek az összege 2010-ben: 900,-Ft/óra. 
- Megállapodással nem rendelkez�k esetében a szállítás díja: 250,-Ft/km. 
- A szociálisan nem rászoruló személyek esetén térítési díj mérséklése nem kérhet�. 
 
A jelen szabályzat jogszabályi alapjai: 
• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 
• 1/2000 SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és m�ködésük feltételeir�l, 
• 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról. 
 


