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E L Ő T E R J E S Z T É S
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2011. márciusi ülésére

Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet-tervezet véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy önkormányzatunk képviselő-testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulásában Csongrád Város, Felgyő és Tömörkény Községek önkormányzataival közösen jogi
személyiséggel rendelkező többcélú társulás létrehozásáról döntött, melyet az akkor hatályos vonatkozó
jogszabályokban írtaknak megfelelő társulási megállapodásban rögzítettek és hagytak jóvá a képviselő-
testületek. Ezt a Társulási Megállapodást már több ízben módosította a Kistérség Többcélú Társulási
Tanácsa, előtte a képviselő-testületek véleményét kikérve. Képviselő-testületünk a 12/20011. (II. 11.) Ökt
határozatával jóváhagyta a 2011. március 1-jén hatályba lépett Társulási Megállapodást, melynek aláírása
ezen határozatban adott felhatalmazás alapján megtörtént.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 92. § (1) bekezdése b)
pontja értelmében: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre
kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.
A Csongrádi Kistérség székhely településeként, Csongrád Város Önkormányzata fent írt feladatra való
kijelölése (előzetes egyeztetéseket követően) a társulási megállapodás módosítását vonta maga után, mely
módosítás következtében a társulási megállapodás tartalmazza, hogy az ágazati törvényekben
meghatározott feladatok teljesítése érdekében a Tanács által hozott döntésekről a Társulásban résztvevő
önkormányzatok képviselő-testületei által megnevezett Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, mint székhely település rendeletet alkot, amely rendelet a Csongrádi kistérség területén lévő
Társulás által fenntartott intézményekre nézve kötelező érvényű.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 5. § (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosítottja
(jelen esetben Csongrád Város Önkormányzata képviselő-testülete) a jogszabályt (rendeletet) a szociális
intézmények intézményi térítési díjának megállapítására köteles megalkotni. Tekintettel arra, hogy ugyanazon
tárgykörben kiadott, egyazon időben nem lehet hatályban Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete és
Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete által alkotott jogszabály, ezért a fent írt jogszabály alkotására
vonatkozó felhatalmazás okán, a képviselő-testület vonatkozó önkormányzati rendelete hatályon kívül
helyezését (külön előterjesztésben) kezdeményezzük.
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete előre láthatóan 2011. március 24. napján tárgyalja
ezen előterjesztéshez csatolt tárgyi rendelet-tervezetét, melyet 2011. március 25. napjával javasolnak
hatályba léptetni, melyhez igazodva kerül sor a fent írt technikai rendelet megalkotására, a vonatkozó
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Javasoljuk tárgyi előterjesztés és az ahhoz csatolt rendelet-tervezet és határozati javaslat véleményezését
és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. március 3.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyző

…./2011. (III 11.) Ökt határozat

Tárgy:  Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló rendelet-tervezet véleményezése

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-
testülete elé beterjesztendő tárgyi rendelet-tervezetet megtárgyalta és az alábbiakat rögzíti:

1.) A képviselő-testület elfogadja a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásában adott felhatalmazás alapján a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-
testülete által megalkotandó, ezen határozat 1.) melléklete szerinti tartalmú tárgyi rendelet-
tervezetet, akként, hogy a rendelet annak elfogadása napját követő napon, 2011. március 25.
napján lép hatályba.

2.) A képviselő-testület az 1.) pontban írtakból eredően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló  1993.  évi  III.  törvény  (Szt.)  140/C.  §-ában  foglaltak  szerint  eljárva,  annak  elegét  téve
felülvizsgálta a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, annak igénybevételéről és a szolgáltatások
térítési díjairól szóló  3/2010.  (III.  12.)  önkormányzati  rendeletét  és  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi
CXXX. törvény (Jat.) 10. §-ában írtak betartásával, annak megfelelve,  technikai rendelet alkotásával
2011. március 25. napjával hatályon kívül helyezi vonatkozó önkormányzati rendeletét.

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnöke és Munkaszervezet Vezetője (Csongrád)
- Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezető
- Irattár
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Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…………../2011. (III…..) önkormányzati rendelete

/tervezet/

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról”

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „ A helyi önkormányzatról”
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § /1/ bekezdésében, „A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról” szóló módosított 1993. évi III tv. (továbbiakban: Szt.) 62. § /2/
bekezdésében, 92. § /1/-/2/ bekezdésében, 99. § /1/ bekezdésében, 115. § /3/ bekezdésében,
140/C. § -ában rögzített felhatalmazás alapján, illetve „A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról” szóló módosított 29/1993. (II.17.)
Kormányrendeletben, „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésének feltételeiről” szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben, „A
személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos ellátásokban közreműködő
szakértőkre, szakértői szervezetekre vonatkozó részletes szabályokról” szóló 340/2007.
(XII.15.) Kormányrendeletben, „Az országos rehabilitációs és szociális szakértői
intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól” szóló 213/2007. VII.7.)
Kormányrendeletben, „A jogalkotásról” szóló 2010. évi CXXX. törvény 6.§-ában, „A
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről” szóló 9/1999.
(XI.24.) SzCsM rendeletben, „A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton
alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól” szóló
36/2007. (XII.22.) SzMM rendeletben rögzített feladatkörök tekintetében, valamint a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása alapján– A személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról – a következőket rendeli el:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. §.
A rendelet célja

/1/ A rendelet célja, hogy szabályozza a szociális szolgáltatások biztosításának és
igénybevételének rendjét, hogy a szociálisan rászorulók saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi
állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik
megoldásában segítséget kapjanak – az egyének önmagukért és családjukért,
valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl.

/2/ Csongrád Város Önkormányzata az Szt. 86. § /1/-/2/ bekezdésében meghatározott
feladatait a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Csongrád, Kossuth tér 7.
fenntartásában működtetett Szociális Ellátások Intézménye (Székhely: 6640
Csongrád, Vasút u. 92.), Piroskavárosi Idősek Otthona (Székhely: 6640 Csongrád,
Szent Imre u. 19.), és ellátási szerződés alapján a Piroskavárosi Szociális és
Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. Csongrád, Szent I. u. 19. által biztosítja.
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Felgyő Község Önkormányzata az Szt. 86. §/1/-/2/ bekezdésében meghatározott
feladatait a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Csongrád, Kossuth tér 7.
fenntartásában működtetett Szociális Ellátások Intézménye által biztosítja.
Csanytelek Község Önkormányzata az Szt. 86. §/1/-/2/ bekezdésében meghatározott
feladatait a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Csongrád, Kossuth tér 7.
fenntartásában működtetett Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Székhely:
6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) által biztosítja.
Tömörkény Község Önkormányzata az Szt. 86. §/1/-/2/ bekezdésében meghatározott
feladatait a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Csongrád, Kossuth tér 7.
fenntartásában működtetett Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon
(Székhely: 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.) által biztosítja.

/3/ Az Önkormányzatok feladata a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által
fenntartott szociális intézményekkel – Szociális Ellátások Intézménye, Piroskavárosi
Idősek Otthona, Remény Szociális Alapszolgáltató Központ, Gondozási Központ
Rózsafüzér Szociális Otthon-nal való együttműködés alapján a szociális
szolgáltatások fejlesztése, a működtetett szociális szolgáltatások, és intézmények
iránti igények folyamatos figyelemmel kísérése és kielégítése a lakosság széles körű
tájékoztatása a szociális szolgáltatások formáiról.

/4/ Csongrád Város Önkormányzata feladata a fenntartásában lévő Piroskavárosi
Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.-val való együttműködés
alapján a szociális szolgáltatások fejlesztése, a működtetett szociális szolgáltatások,
és intézmények iránti igények folyamatos figyelemmel kísérése és kielégítése a
lakosság széles körű tájékoztatása a szociális szolgáltatások formáiról.

2. §.

A rendelet hatálya

/1/ E rendelet hatálya, e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások tekintetében kiterjed Csongrád város, Felgyő község, Csanytelek
község, Tömörkény község közigazgatási területén élő

- lakcímmel rendelkező magyar állampolgárokra,
- bevándoroltakra és letelepedettekre,
- hontalanokra,
- magyar hatóság által menekültként elismert személyekre,
- az Szt. 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre,
- valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény ( továbbiakban: Szmtv.) szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, amennyiben az
ellátás igénylésének időpontjában az Smtv.-ben meghatározottak szerint, a
szabad mozgás és a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar
Köztársaság területén gyakorolja és a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

- E rendelet alapján szolgáltatást nyújtó intézményekre.
- Az intézményekkel intézményi jogviszonyban álló személyekre.
- A szolgáltatás igénybe vevő tartására köteles és képes személyekre.
- A térítési díjat megfizető személyekre.
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/2/ E rendelet hatálya a szociális ellátások intézménye szolgáltatásai vonatkozásában
- Étkeztetés esetén kiterjed Csongrád város, Felgyő község, Csanytelek község,

Tömörkény község lakóira.
- Házi segítségnyújtás vonatkozásában Csongrád város, Felgyő község, Csanytelek

község, Tömörkény község lakóira.
- Családsegítés szolgáltatás vonatkozásában Csongrád város, Felgyő község,

Csanytelek község, Tömörkény község lakóira.
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában Csongrád

város, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény község lakóira, továbbá társulási
megállapodásban meghatározottak alapján Tiszasas község lakóira.

- Támogató szolgáltatás Csongrád város, Felgyő község, Csanytelek község,
Tömörkény község lakóira.

- Közösségi ellátás vonatkozásában Csongrád város, Felgyő község, Csanytelek
község, Tömörkény község lakóira.

- Nappali ellátás kiterjed:
- Idősek klubjai vonatkozásában: Csongrád város, Csanytelek község,

Tömörkény község lakóira.
- Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása: Csongrád város,

Felgyő község, Csanytelek község, Tömörkény község lakóira.
- Tanyagondnoki szolgáltatás részben kiterjed a Csongrád külterületén élő és

Felgyő község közigazgatási területén élő lakosokra.
- Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás –Szociális Ápoló Otthon-kiterjed

Csongrád város, Tömörkény, Felgyő község lakóira, illetve az ellátás
igénybevételénél kizárólag 18. életévüket betöltött nőkre terjed ki, akik
betegségük miatt vagy más okból időlegesen állandó ápolásra szorulnak, erről
sem maguk, sem hozzátartozóik gondoskodni otthonukban nem képesek.

- Ápolást, gondozást nyújtó idős otthoni ellátás:
§ Gondviselés Háza, Csongrád által biztosított szolgáltatás kiterjed

Csongrád város, Felgyő és Tömörkény községek lakóira.
§ Piroskavárosi Idősek Otthona Csongrád által biztosított szolgáltatás

kiterjed a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása alapító települési
önkormányzatok (Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény)
közigazgatási területén élő lakosokra.

§ Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által biztosított szolgáltatás
kiterjed Csongrád megye közigazgatási területén élő lakosokra.

§ Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által biztosított
szolgáltatás kiterjed a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása alapító
települési önkormányzatok (Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény),
illetve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő
lakosokra.

- Munka-rehabilitáció, fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás a Piroskavárosi Szociális
és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.-vel jogviszonyban álló azon
személyekre terjed ki, akinek rehabilitációját a szakértői bizottság (ORSZI)
megállapította.
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- Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság által biztosított nappali ellátást,- pszichiátriai betegek részére
szolgáltatás kiterjed: Csongrád város, Szentes város, Felgyő, Tömörkény, Csanytelek
közigazgatási területére.

II. fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái

3. §.

/1/ A Szociális Ellátások Intézménye által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátási
formák
a.) szociális alapszolgáltatások:

- tanyagondnoki szolgáltatás
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- közösségi ellátás
- támogató szolgáltatás
- nappali ellátás: időskorúak nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali

ellátása.

b.) szakosított ellátások:
- átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás -Szociális Ápoló Otthon

(Csongrád, Vasút u. 92.)
- ápolást, gondozást nyújtó intézmény Gondviselés Háza Csongrád (Csongrád,

Vasút u. 92.

/2/ A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által biztosított személyes gondoskodást
nyújtó ellátási formák
a.) szociális alapszolgáltatások:

- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- nappali ellátás: időskorúak nappali ellátása.

b.) szakosított ellátások:
- ápolást, gondozást nyújtó intézmény Remény Szociális Alapszolgáltató

Központ (Csanytelek, Kossuth u. 39.)

/3/ A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátási formák
a.) szociális alapszolgáltatások:
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- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás: időskorúak nappali ellátása.

b.) szakosított ellátások:
- ápolást, gondozást nyújtó intézmény Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális

Otthon (Tömörkény, Ifjúság u. 8.)

/4/ Piroskavárosi Idősek Otthona Csongrád, Csongrád, Szent I. u. 19. szám által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

- Ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás Idősek Otthona

/5/ Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.  Csongrád,
Szent I. u. 19. által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák:
- Nappali ellátás: pszichiátriai betegek nappali intézménye
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátása

4. §.

Az ellátás igénybevételének rendje

/1/ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az
ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére,
indítványára történik.

/2/ Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az
érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes
képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét,
indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a
bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő.

A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személynek a
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással
összefüggésben tett jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása.

/3/ Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó
kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

/4/ A kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a szociális intézmény és
fenntartó által meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be az intézmény
vezetőjénél, vagy az általa kijelölt személynél.
Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idősek,
fogyatékosok és demens személyek nappali ellátása, továbbá bentlakásos intézmény (az
éjjeli menedékhely kivételével) esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell„A
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről” szóló 9/1999.
(XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást.
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Az Szt. 115/A. §-a vagy a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó
ellátások kivételével valamennyi személyes gondoskodási forma esetén a kérelem
előterjesztésekor be kell nyújtani „A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételéről” szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet,1. számú melléklet
II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.
Tartós bentlakásos ellátás esetén - az Szt. 117/B. § szerinti vállalás kivételével - a
kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani „A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételéről” szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú
melléklet III. része szerinti vagyonnyilatkozatot.

/5/ A szociális ellátások igénybevétele iránti kérelemhez a jövedelmeket igazoló
dokumentumokat csatolni kell.

A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál
- a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
- kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet
kell figyelembe venni.

Az intézmény (szolgáltató) vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának
megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő
- havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
esetén,
- havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást,
gondozást nyújtó intézmény esetén.

A jelentős pénzvagyont és a jelentős ingatlanvagyont az Szt. erre vonatkozó
rendelkezései alapján kell megállapítani.

A szolgáltatást igénylő jövedelméről szóló igazolást -amennyiben a szolgáltatást
igénylő kiskorú igénybe vevő abban az esetén a családban valamennyi jövedelemmel
rendelkező családtag jövedelméről szóló igazolást- kell csatolni a kérelemhez az
alábbiak szerint:
- rendszeres jövedelem esetén - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből
(a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - a kérelem benyújtását megelőző hónap
nettó jövedelméről szóló igazolást, bankszámlakivonatot, postai szelvényt,
A nyugdíjas, a nyugdíjszerű ellátásban, és az egyéb rendszeres pénzellátásban
részesülő kérelmező esetében, a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvényt
vagy igazolást, illetve a megállapított ellátás összegéről tárgyév elején a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott nyugdíjas összesítőt,
- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem
esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt
szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló hiteles igazolást,
- az elvált vagy házastársától külön élő kérelmező amennyiben háztartásában
kiskorú/ak neveléséről gondoskodik a gyermektartásdíjról rendelkező jogerős bírói
ítélet másolatát, nyilatkozatot vagy igazolást a ténylegesen kapott gyermektartásdíj
összegéről.

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
- a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
- a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység

megszűnt,
- a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét meghaladó részét.



9

/6/ A szociális ellátások igénybevétele iránti kérelmek benyújtásának helyei, módja:
A kérelmet az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a szociális intézmény és
fenntartó által meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be az intézmény
vezetőjénél, vagy az általa kijelölt személynél.

Étkeztetés iránti kérelem benyújtható:
- Szociális Ellátások Intézménye: Csongrád, Fő u. 64., Felgyő, Széchenyi út 2.
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ : Csanytelek, Kossuth u. 39.
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon: Székhely: Tömörkény, Ifjúság u. 8.,

illetve telephely Tömörkény, Petőfi u. 9./a

 Házi segítségnyújtás iránti kérelem benyújtható:
- Szociális Ellátások Intézménye: Csongrád, Fő u. 64., Felgyő, Széchenyi út 2.
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ: Csanytelek, Kossuth u. 39.
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon: Székhely: Tömörkény, Ifjúság u. 8.,

illetve telephely Tömörkény, Szabadság tér 1.

Nappali ellátás – idősek klubjai:
- Szociális Ellátások Intézménye: Csongrád, Fő u. 64., Csongrád, Apponyi u. 5.
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ: Csanytelek, Kossuth u. 39.
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon: Székhely: Tömörkény, Ifjúság u. 8.,

illetve telephely Tömörkény, Szabadság tér 1.

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása iránti kérelem benyújtható
Csongrád, Síp u. 3. sz., Felgyő, Széchenyi út 2. sz., Csanytelek, Volentér J. tér 2. sz.,
valamint Tömörkény, Ifjúság u. 8. sz. alatt.

Tanyagondnoki szolgáltatás iránti kérelem benyújtható:
- Szociális Ellátások Intézménye: Csongrád, Fő u. 64. , Felgyő, Széchenyi út 2.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás iránti kérelem benyújtható:
Csongrád, Fő u. 64. sz., Felgyő, Széchenyi út 2. sz., Csanytelek, Volentér J. tér 2. sz.,
Tömörkény, Ifjúság u. 8. sz. alatt, valamint a Tiszasas, Rákóczi út 32 sz. alatt.

Támogató szolgáltatás, közösségi ellátás iránti kérelem benyújtható Csongrád, Fő u.
64. szám, Felgyő, Széchenyi út 2., Csanytelek, Volentér J. tér 2. sz., valamint
Tömörkény, Ifjúság u. 8. sz. alatt.

Átmeneti elhelyezés iránti kérelem benyújtható:
Szociális Ellátások Intézménye –Szociális Ápoló Otthon vonatkozásában benyújtható
a Csongrád, Vasút u. 92. szám alatt.

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények vonatkozásában:
- Szociális Ellátások Intézménye- Gondviselés Háza Csongrád, Csongrád, Vasút u. 92.
- Piroskavárosi Idősek Otthona, Csongrád, Szent I. u. 19.
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ, Csanytelek, Kossuth u. 39.
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon, Tömörkény, Ifjúság u. 8.

Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. által biztosított
szolgáltatási igény pszichiátriai betegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek
közösségi ellátása szociális foglalkoztatás iránti kérelmet a Kht. ügyvezetőjénél, vagy a
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által megbízott személynél kell előterjeszteni.

Családsegítés igénybe vehető:
- Szociális Ellátások Intézménye – Csongrád, Síp u. 3., Felgyő, Széchenyi út 2.,

Tömörkény, Ifjúság u. 8.
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ- Csanytelek, Kossuth u. 34.

/7/ Az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozó személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások igénybevételénél a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben foglaltaknak
megfelelően kell eljárni.

5. §.

Igénybevétel speciális szabályai

/1/ Házi segítségnyújtás és idős otthoni elhelyezés igénybevételét megelőzően vizsgálni
kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az
intézményvezető végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.

/2/ Tartós bentlakásos intézménybe nem vehető fel az a személy, akiről a lakóhelyén az
alapszolgáltatás keretében tudnak gondoskodni, illetve akinek életkora, egészségügyi
állapota, gondozási szükséglete, fogyatékossága nem felel meg az Szt-ben előírt
feltételeknek. Az intézményi jogviszonyban állók egészségének védelme érdekében új
felvételre csak kórokozó hordozásra irányuló negatív tüdőszűrő és bakterológiai
vizsgálati eredmény igazolásával kerülhet sor.

/3/ Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az Szt. 68. § /5/ bekezdése szerinti kivételek
figyelembe vételével az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási
szükségletének vizsgálatát. Beutaló határozat esetében a vizsgálatot a beutaló szerv
kezdeményezi a határozat hozatalát megelőzően az intézményvezetőnél.
Az intézményvezető a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint
megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét, továbbá a jogszabály
szerinti körülmények fennállását.
Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb
körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható.
Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem
haladja meg a napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban
meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az intézményvezető tájékoztatást
ad a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről

6. §.

/1/  Az intézményvezető és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az ellátás
igénybevételének megkezdése előtt-családsegítő szolgáltatás igénybevétele kivételével –
írásban megállapodást köt.

/2/ Az /1/ bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza:

a.) az ellátás kezdetének időpontját

b.) az intézményi ellátás időtartamát /határozott vagy határozatlan időtartamú
megjelölését/,
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c.) az intézmény által nyújtott szolgáltatások tartalmát, formáját, módját, körét,

d.) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,
amennyiben az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár,

e.) egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás
összegét, továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére
vonatkozó szabályokat,

f.) az ellátás igénybevételének kezdő időpontját határozott időtartalmú elhelyezés
esetén záró időpontját,

g.) az ellátás megszüntetésének módjait,

h.) megállapodás módosításának szabályait,
i.) panasztétel lehetőségét, annak kivizsgálási módját.

/3/ Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes
képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik.
Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének az
elutasításról szóló döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított
nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat, aki határozattal dönt a beutalás kérdéséről.

/4/ Az ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges kérdésekben,
családi körülményeiben, jövedelmi, vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15
napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni.

7. §.

A soron kívüli elhelyezés szabályai

/1/ Az intézmény vezetője az ellátást igénylő személy soron kívüli elhelyezéséről a
9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 15-16. §-aiban foglaltak szerint köteles eljárni.
Az intézmény vezetője az ellátást igénylő személy soron kívüli elhelyezéséről akkor is
gondoskodhat:
- ha az igénylő gondozását egészségügyi intézmény tovább nem biztosítja.
- ha az igénylő ellátásról házi segítségnyújtás keretében nem lehet gondoskodni.
- ha az igénylő tartósan önmaga ellátásáról nem képes gondoskodni, és nincs

ápolását, gondozását vállaló hozzátartozója vagy más személy.

/2/ A soron kívüli elhelyezés iránti igény sorrendben megelőzi a többi kérelmet.
A soron kívüli elhelyezési igény merül fel, az intézményvezető dönt a soron kívüliség
fennállásáról. Ha valamennyi soron kívüli elhelyezési igény nem teljesíthető, az
intézményvezető haladéktalanul intézkedik az előgondozás lefolytatásáról, majd dönt a
jogosultak elhelyezési sorrendjéről.
Nem teljesíthető soron kívüli elhelyezési igény azon igénybe vevő férőhelyére, aki a
férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.
Soron kívüli elhelyezést az intézményben rendelkezésre álló férőhelyeken felül is lehet
biztosítani, figyelemmel az Szt. 92/K. § (5) bekezdésében megállapított korlátra.

III. fejezet

8. §.
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Az ellátottak érdekvédelme

/1/ A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa végzett szolgáltatást
oly módon köteles végezni, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybevevőket
megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására,
különös figyelemmel:
- az élethez,
- emberi méltósághoz,
- testi épséghez,
- testi-lelki egészséghez
való jogra.

/2/ A tartós bentlakásos intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi
jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum (a
továbbiakban: érdekképviseleti fórum) megalakításának és tevékenységének szabályait.
Az érdekképviseleti fórum a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi
jogviszonyban állók jogainak és érdekeinek érvényesülését segíti elő. Az
érdekképviseleti fórum a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint
működik.

/3/ Az érdekképviseleti fórum megalakítását a székhelyen, illetve telephelyenként kell
biztosítani.

Az érdekképviseleti fórum feladatai:
a.) előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal

valamint az intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai
programot, az éves munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült
tájékoztatót.

b.) megtárgyalja az intézményben élők panaszait - ide nem értve a jogviszony
keletkezésével, megszüntetésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat -, és
intézkedést kezdeményez az intézményvezető felé,

c.)  Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben,
az ellátás megszervezésével kapcsolatos feladatokban,

d.) Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes
szervezetek, hatóságok felé amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos
jogszabálysértésre utaló jeleket észlel.

Az érdekképviseleti fórum tagjai:
a.) Ellátást igénybevevők közül lakógyűlésen választás alapján 2 fő
b.) Választás alapján az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül 1
fő

c.) választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő
d.) Kijelölés alapján az intézményt fenntartó szervezet képviseletében 1 fő Kijelölés a

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása elnökének feladata.
Az érdekképviseleti fórum tagjai maguk közül választják meg az elnököt. Az elnök
gondoskodik a fórum működtetéséről és működéséről. Az érdekképviseleti fórum
ülésein a jegyzőkönyvet, döntéseiről határozatot kell készíteni.

Az érdekképviseleti fórum tagsága megszűnik:

a.) a tag lemondásával, illetve halálával
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b.) a tag visszahívásával, ha az ellátottak panaszait nem megfelelőn közvetíti, illetve
ha a fórum ülésein való megjelenési kötelezettségét tartósan nem teljesíti

c.) annak a hozzátartozónak a halálával vagy annak az ellátásban részesülőnek az
intézményi jogviszonya megszűnésével, akire tekintettel az illető tag az
érdekképviseleti fórum tagja lehetett.

IV. fejezet

9. §.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás megszűnése

/1/ Az intézményi jogviszony az Szt. 100. §-ában foglalt esetekben szűnik meg.

/2/ Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt az /1/ bekezdésben foglaltakon túl
megszüntetheti, ha
a.) az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője azt írásban kéri
b.) az ellátott súlyosan megszegi a házirendben foglalt szabályokat
c.) az ellátás igénybevétele 3 hónapon túl szünetel
d.) az elhelyezés nem indokolt.

/3/ Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője írásban értesíti
az igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét
a.) az intézmény elhagyásának időpontjáról
b.) a személyes használati tárgyak és a megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak

elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről;
c.) az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről
d.) az intézménnyel, illetve a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényről, azok

esetleges előterjesztési és rendezési módjáról.

/4/ Az ellátott az intézményi jogviszony megszűnéséről szóló döntés ellen, annak
kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.

V.
Egyes ellátásokra vonatkozó külön szabályok

10. §.

Tanyagondnoki szolgáltatás

/1/ A tanyagondnoki szolgáltatás célja, hogy a lakott helyek intézményhiányból eredő
települési hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítést segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátáshoz való hozzájutás
biztosítása.

/2/ Ellátottak köre elsősorban azon szociálisan rászorultak, akik szociális alapellátásra
jogosultak, az ellátás biztosításánál előnyt élvez az aki egyedül él, illetve jövedelme
alacsony.

/3/ Tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapellátási feladatok különösen
a.) étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés biztosítása
b.) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása /gyógyszerkiváltás, orvosi

rendelésre szállítás/
c.) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek oktatási intézménybe történő szállítása
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d.) helyi szociális szükségletek egyéb szolgáltatási igények, információk közvetítése
az önkormányzat és a lakosság között

/4/ Tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatok
a.) művelődés, sport, szabadidős tevékenység szervezése, segítése
b.) lakossági szolgáltatások háztartási gépek javításának intézése, táp, termény

beszerzés, ügyintézés
c.) közreműködés önkormányzati feladatok megoldásában
d.) önkormányzati és egyéb hivatalos ügyek intézésének segítése
e.) ellátási területen jelentkező igények felmérése, más szolgáltatási formákhoz

történő hozzáférés segítése

/5/ Tanyagondnoki szolgáltatás körzetszáma 5.
1. körzet: tanya 001-335-ig
2. körzet: tanya 336-814-ig
3. körzet: tanya 815-1416-ig
4. körzet: tanya 1417-1722-ig
5. körzet: Felgyő

/6/ Tanyagondnoki körzetenként 1 fő társadalmi aktívát lehet alkalmazni. A társadalmi aktíva
feladata

- tanácsadás
- informálás
- kapcsolattartás

 a társadalmi aktíva munkájáért tiszteletdíjban részesíthető.

/7/ A tanyagondok tevékenységnaplót köteles vezetni „A személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” szóló 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet 8. számú melléklete szerint.

11. §

Étkeztetés

/1/ Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

/2/ Szociálisan rászorultnak kell tekinteni
a.) életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte
b.) egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki

mozgásában korlátozott, krónikus vagy akkut megbetegedése, fogyatékossága
miatt önmaga ellátásról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni

c.) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv.
alapján fogyatékossági támogatásban részesül
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d.) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak tekinteni
azt a személyt, aki fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel önmaga
ellátására részben képes.

e.) Hajléktalansága miatt rászorulónak tekinteni azt a személyt aki bejelentett
lakóhellyel nem rendelkezik.

f.) Hátrányos munkaerő-piaci helyzete miatt aktív korúak ellátásában részesül.

/3/ Az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhat, ismételt esetben pedig az ellátás
megszüntetését kezdeményezheti, ha az ellátott
a.) az étkezési hely házirendjét megsérti, agresszív magatartást tanúsít,
b.) közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be.

/4/ A /2/ bekezdésben foglaltakról az intézményvezető feljegyzést köteles készíteni,
amelyet a fenntartónak megküldeni köteles.

/5/ Azon személyek, akik a /2/ bekezdés hatálya alá nem tartoznak, e rendelet 3. sz.
mellékletében meghatározott térítési díj ellenében étkeztetést igénybe vehetnek.

12. §

Házi segítségnyújtás

/1/ Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni az Szt. 63. §-ában meghatározott
személyekről.

/2/ A házi segítségnyújtást a gondozó az intézményvezető engedélyével megtagadhatja,
ismételt esetben pedig az ellátás megszüntetését kezdeményezheti, ha a
segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót munkájában szándékosan
akadályozza /lakásba nem engedi be, a gondozó testi épségét, biztonságát
veszélyezteti/.

/3/ A segítségnyújtás megtagadásáról a gondozó jegyzőkönyvet köteles készíteni, amit az
intézményvezetőnek, és a fenntartónak haladéktalanul köteles megküldeni.

13. §

Családsegítés

/1/ Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

/2/ A családsegítő szolgálat az Szt. 64.§ /1/-/5/ bekezdésében meghatározott feladatokon
túl
a.) egyéni esetkezelést végez
b.) tanácsadásokat szervez
c.) a társszervek és az önkormányzat közreműködésével eseti felkérés alapján

biztosítja a csoportmunkát, melyen a résztvevők álláskeresési technikákat,
módszereket sajátíthatnak el

d.) aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedését segítő programot
szervez
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e.) adósságkezelési tanácsadást működtet
f.) adományokat közvetít
g.) klubfoglalkozást tart
h.) pénzkezelési szabályzat alapján a kliensek nevére megállapított, a

családgondozók által meghatalmazás alapján felvett segélyek kezelésében részt
vállal.

14. §

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

/1/ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára
képes időskorú, vagy fogyatékos személyek illetve pszichiátriai betegek részére az
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elkerülése céljából
nyújtott ellátás.

/2/ Szabad kapacitás esetén ezen szolgáltatás szociálisan nem rászorult személy részére is
nyújtható e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott térítési díj ellenében.

15. §

Közösségi ellátások

/1/ Közösségi ellátás keretében kell gondoskodni az Szt. 65/A. §-ában meghatározott –
pszichiátriai és szenvedélybeteg – személyekről.

16. §
Támogató szolgáltatás

/1/ Támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő
ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint
életvitelük, önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális
segítségnyújtás biztosítása révén.

/2/ A támogató szolgáltatás az Szt. 65/C. § /3/ bekezdésében meghatározott feladatain
túl:

- személyi segítő szolgálatot működtet.
- szállító szolgálatot működtet
- tanácsadást működtet
- gyógyászati segédeszköz kölcsönzését biztosítja.

/3/ Azon fogyatékos személyek, akik az Szt. 65/C. § /4/ bekezdése alapján nem
minősülnek szociális rászorultaknak, e rendelet 3. számú mellékletében
meghatározott térítési díj ellenében a szolgáltatást igénybe vehetik.

17. §

Nappali ellátás

/1/ A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő
a.) 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy időskoruk miatt szociális és

mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek
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b.) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel -a kiskorúság miatt korlátozottan
cselekvőképes 16 és 18 év közötti személynek a szenvedélybetegek részére
nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással összefüggésben tett
jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy
utólagos jóváhagyása- tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-
gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve
szenvedélybetegek,

c.) 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatokra,
valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint
megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését – ide nem értve az idős
személyeket.

/2/ Rendkívül indokolt esetben nappali ellátást, olyan fogyatékos személyek részére is
biztosítható, akire nézve szülője, vagy más hozzátartozója gyermekgondozási
segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy ápolási díjban részesül.

/3/ A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Szociális Ellátások
Intézményében az /1/ bekezdés a.), c.) pontjában meghatározott csoport, a Remény
Szociális Alapszolgáltató Központ és Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális
Otthon az /1/ bekezdés a) pontjában meghatározott csoport ellátását biztosítja.

 Az /1/ bekezdés b) pontjában meghatározott pszichiátriai betegek nappali ellátását
ellátási szerződés alapján a Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató
Nonprofit Kft. látja el.

/4/ Nem veheti igénybe a szolgáltatást az a személy, aki
- Mozgásában oly mértékben korlátozott, hogy önállóan vagy segítséggel nem

képes igénybe venni a nappali ellátás szolgáltatást,
- Fertőző beteg, vagy kórokozó hordozó,
- Közveszélyes vagy elmebeteg,
- Közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására képtelen.

Fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható az a személy, aki
- veszélyeztető magatartást tanúsít,
- orvosi ellátást és állandó ápolást igényel.

/5/ Az ellátás határozott vagy határozatlan időtartamra biztosítható. Fogyatékos
személyek intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő
tartama három hónapnál hosszabb nem lehet.

/6/ Az ellátás keretében az intézmény – az ellátott igényétől függően – biztosít napi
kétszeri étkezést – kivéve idősek nappali ellátása, valamint szüksége szerint
egészségügyi ellátást.

/7/ Meg kell szüntetni az ellátását annak, aki:
- fertőző beteggé vagy kórokozó hordozóvá vált
- közveszélyes, agresszív közösséget zavaró magatartást tanúsít
- közösség sérelmére szabálysértést vagy bűncselekményt követett el

18. §
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – Szociális Ápoló Otthon
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/1/ Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ideiglenes jelleggel, legfeljebb 1 évi
időtartamra teljes körű ellátást biztosít:
- akit kórházi aktív vagy krónikus osztályról helyeznek át, amennyiben az orvosi

zárójelentés szerint a beteg kizárólag ápolásra szorul
- akinek felvételét háziorvos, egészségi, fizikai állapota miatt kezdeményezi, de

igazolja, hogy kórházi kezelésre nincs szüksége
- aki orvosi beutalóval nem rendelkezik, egyéni kezdeményezése alapján ápolás

céljából

/2/ Nem vehető fel az intézménybe, illetve ápolást meg kell szüntetni, aki
a.) elmebeteg
b.) fertőzőbeteg, kórokozó hordozó
c.) állandó kórházi gyógykezelésre szorul

/3/ A bent-tartózkodás meghosszabbításánál más intézményben való áthelyezésnél az
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 85. § -ában meghatározottak szerint kell eljárni.

19. §
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény – Idősek Otthona

/1/ Az idősek otthonaiba az Szt. 68/A § /3/ bekezdésében meghatározott gondozási
szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem
igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltött személy látható el.

/2/ Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött betegsége, vagy fogyatékossága miatt
önmagáról gondoskodni nem képes, az Szt. 68/A. § /3/ bekezdése szerinti gondozási
szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha az ellátása más típusú ápolást,
gondozás nyújtó intézményben nem biztosítható.

/3/ Ha az /1/-/2/ bekezdésben említett személy pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben
szenvedély betegségben szenved, ellátásáról más intézménykeretében kell
elkülönítetten gondoskodni.

/4/ Idősek otthonába az /1/ bekezdés szerinti személlyel az ellátás igénylésekor legalább
egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója
az Szt. 68/A. § /3/ bekezdésében meghatározott gondozási szükséglet hiányában is
felvehető.

/5/ Az ellátás határozott vagy határozatlan időtartamra biztosítható.

/6/ Meg kell tagadni az ellátását annak a kérelmezőnek, aki
a.) fertőző betegségben szenved, vagy kórokozó hordozó
b.) akinek egészségi állapota a közösségi együttélést súlyosan nehezíti
c.) súlyos pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved

20. §
Szociális foglalkoztatás
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/1/ Szociális foglalkoztatás formái:
a.) munka rehabilitáció
b.) fejlesztő, felkészítő foglalkoztatás

/2/ a.) Az ellátott foglalkoztatásáról - a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat eredménye
alapján - a szociális intézmény vezetője dönt. Az intézményvezető a döntésről írásban
értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét, valamint - amennyiben az ellátott
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll - az ellátottat foglalkoztató személyt,
illetve szervezetet. Ha az ellátott, illetve törvényes képviselője az intézmény
vezetőjének döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc
napon belül a fenntartóhoz fordulhat, amely 15 napon belül dönt az ellátott
foglalkoztatásáról.

      b.) Az ellátottat foglalkoztató személy, illetve szervezet a szociális intézmény vezetője,
illetve a fenntartó döntésének beérkezését követő 15 napon belül - szükség esetén -
ajánlatot tesz a foglalkoztatásra irányuló jogviszony módosítására az ellátott, illetve
törvényes képviselője részére. Ha az ajánlattételt követő 15 napon belül az ellátott,
illetve törvényes képviselője nem nyilatkozik, vagy az ajánlatot nem fogadja el, a
foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnik.

21. §
Térítési díj

/1/ Az e rendeletben szabályozott ellátásokért – az Szt. 115/A. § -ában meghatározott
szolgáltatások kivételével - térítési díjat kell fizetni.

/2/ A térítési díjat az Szt. 114. § /2/ bekezdésében meghatározott személyek kötelesek
megfizetni, ingyenes ellátásban kell részesíteni azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem
rendelkezik, valamint bentlakásos ellátás esetében az Szt.- ben meghatározott jelzálog
alapjául szolgáló vagyona nincs.

/3/ Az ellátottól, törvényes képviselőjétől, hozzátartozójától (Ptk. 685. § b.) pontja) az
ellátott tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles
személytől, valamint térítési díjat megfizető személytől a térítési díjon kívül más
jogcímen szociális szolgáltatásért, illetve az intézményben történő elhelyezésért a
szolgáltató, az intézmény, a fenntartó, vagy harmadik személy számára pénzbefizetés
vagy más vagyoni előny nyújtása nem kérhető.

/4/ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjait minden év
április 1-ig a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg a fenntartó ugyanezen tárgyban
hozott döntését követően, amely szükség esetén (amennyiben a tárgyidőszaki folyamatok
indokolják) a tárgyévben egyszer módosítható. Az intézményi térítési díj megállapítását
követően a személyi térítési díjakat 30 napon belül felül kell vizsgálni.

/5/ A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díja a
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás és
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás
külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának a különbözete.
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/6/ A szociális szolgáltatások és intézményi elhelyezések intézményi térítési díjait e
rendelet 1. sz. melléklete határozza meg, figyelemmel az Szt. 115. § /1/, /10/
bekezdésére.

/7/ A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a
a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
b) étkezés és házi segítségnyújtás esetében a családban az egy főre jutó jövedelmet,
c) kiskorú igénybevevő esetén -  a b) pont szerinti kivétellel – a vele közös háztartásban

élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmét
kell figyelembe venni.
Szakosított ellátás esetén a személyi térítési díj megállapításánál az ellátott havi
rendszeres jövedelmét kell figyelembe venni, idősotthoni ellátás esetében az Szt. 119/C. §
(3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmét kell figyelembe
venni.
Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a
mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az Szt.
117/B § alapján.

/8/ Az Szt. 114. § /2/ bekezdésében térítési díj megfizetésére kötelezett által fizetendő
személyi térítési díj összegéről illetve felülvizsgálatáról az intézményvezető dönt.
A döntésről az ellátás igénybevételét megelőzően felülvizsgálat esetén a felülvizsgálatra
vonatkozó döntés hatálybalépésétől számított legkésőbb 30 napon belül az ellátást
igénylőt írásban tájékoztatja.

/9/ A személyi térítési díjat a fenntartó mérsékelheti, elengedheti, ha a szolgáltatást
igénybevevő létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe kerül, valamint időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd és a térítési díj megfizetése az ő és étkezés,
házi segítségnyújtás esetén családja megélhetését súlyosan veszélyezteti. A kérelmet a
rendkívüli élethelyzetet bizonyító iratokkal együtt a fenntartóhoz kell benyújtani, aki a
térítési díj összegéről határozattal dönt.

A méltányosság gyakorlása csak átmeneti időre, maximum hat hónapra szólhat.

/10/ Ha az ellátott, illetve törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy  a
személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri a térítési
díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz
fordulhat. A fenntartó a térítési díjról határozattal dönt.

/11/ Ha az ellátásra jogosult tartás-, vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a
tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési
díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.

/12/ Az Szt.  59/A. § /1/ bekezdése szerinti szolgáltatásoknál, valamint étkeztetés esetén
a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó
szabadon állapítja meg e rendelet 3. sz. melléklete szerint.

/13/ A személyi térítési díj a /12/ bekezdésben foglaltak kivételével nem haladhatja meg
az Szt. 116. § /1/ bekezdés a.)-b.)-c.) pontjai szerinti jövedelem

a) 30 %-át étkeztetés esetén,
b) 25 %-át házi segítségnyújtás igénybevétele esetén,
c) 30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve

támogató szolgáltatást is igénybe vesz az ellátott,
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d) 20 %-át kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás esetén,
e) 2 %-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az
ellátott havi – idősotthoni ellátás esetében – az Szt. 119/C. § /3/ bekezdése
szerinti jövedelemigazolásban meghatározott – jövedelmének

f) 15 %-át nappali ellátást, illetve 30 %-át nappali és ott étkezést,
g) 60 %-át az átmeneti elhelyezést,
h) 80 %-át tartós elhelyezést
nyújtó intézmény esetén.

/14/ Az intézményi térítési díjból megállapított kedvezményeket személyi térítési díj
megállapítása során a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

/15/ A térítési díjat az igénybevevőnek, illetve a fizetésre kötelezettnek:
- a Piroskavárosi Idősek Otthonában ellátott személyek esetén tárgyhót követő hónap

15. napjáig kell befizetnie az intézmény számlájára,
- a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által nyújtott szociális ellátásokért a

tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell befizetnie az intézmény számlájára,
- a Szociális Ellátások Intézménye vonatkozásában:

a) étkeztetés, illetve átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás ( Szociális
Ápoló Otthon) igénybevétele esetén legfeljebb 1 havi időtartamra előre kell
megfizetni az intézménynek,

b) az intézmény által biztosított a) pontban nem említett személyes gondoskodási
formáknál, illetve az ápolást, gondozást nyújtó intézményben ( Gondviselés
Háza Csongrád) ellátott személyek esetében a tárgyhónap 15. napjáig az
intézmény számlájára kell befizetni,

- a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által nyújtott szociális ellátásokért
a tárgyhónap 15. napjáig az intézmény számlájára vagy Tömörkény Község
Önkormányzatának pénztárába kell befizetni.

/16/ A megállapított személyi térítési díjak befizetését a gazdaságvezető köteles
ellenőrizni, és a nyilvántartott hátralék behajtása iránt intézkedni. Az
intézményvezető a nyilvántartott díjhátralékról negyedévenként tájékoztatja a
fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajtatlan hátralék törlése
érdekében.

/17/ A személyi térítési díjak kezelésének pénzügyi ellenőrzését a belső ellenőr látja el,
ennek érdekében évente legalább egy alkalommal ellenőrzést végez.

/18/ A megállapított intézményi térítési díjakról Csongrád Város Önkormányzata a
www.csongrad.hu honlapján, illetve a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása a
www.csongradikistersg.hu honlapján tájékoztatja a lakosságot.

/19/ A tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülő személy írásbeli kezdeményezésére
az ellátott, illetve törvényes képviselője, hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja], az ellátott
tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles személy az
intézménnyel e célból kötött szerződésben vállalhatja, hogy a jogszabályban előírt
feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének költségeit viseli. A költségek
megtérítésének teljes összege kizárólag a szerződésben meghatározott célokra fordítható.
Amennyiben az ellátott személy gondozása öt éven belül - a haláleset kivételével -
megszűnik, a jogszabályban előírt feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének
költségének a fennmaradó évekre jutó időarányos részét vissza kell fizetni. A visszatérítés
összegének megállapításánál a kiinduló időpont a szerződéskötés napja, az egyes éveket
ettől kezdődően kell számításba venni. Az egyszeri hozzájárulást az ellátást biztosító

http://www.csongrad.hu/
http://www.csongradikistersg.hu/
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intézmény költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni. A (6) bekezdésben foglalt
visszafizetés az ellátást biztosító intézmény kötelezettsége.

22. §

Szociálpolitikai Kerekasztal

/1/ Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások
fejlesztése, az ellátások színvonalának hatékonyságnak javítása, a feladatok
kontrollálása, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott
feladatok megvalósulásának, és végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.

/2/ A kerekasztal tagjai:
- egészségügyi és szociálpolitikai bizottság képviselője
- szociális ellátások intézménye igazgatója
- Piroskavárosi Idősek Otthona Csongrád igazgatója
- Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezető

igazgatója
- Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona képviselője
- Máltai Szeretetszolgálat képviselője
- Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének képviselője
- Csongrád Kistérség Többcélú Társulása és a Társulás Munkaszervezetének

képviselője
- Római Katolikus Egyház képviselője

/3/ A kerekasztal működési rendjét maga határozza meg.

23. §

Hatáskörök átruházása

A Képviselő-testület az 1990. évi LXV. tv. 9. § /3/ bekezdésében kapott jogkörében
eljárva – a többször módosított 1993. évi III. tv. 92/B. § /1/ bekezdés c.) és d.) pontja és
végrehajtási rendeleteiben – a 12/2007. (III. 01.) CSKTT határozattal jóváhagyott
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásával kötött átadás-átvételi megállapodásokra
figyelemmel – hatáskörei átruházásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

/1/ Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális,
Ifjúsági Bizottságának ruházza át előzetes egyetértési joga gyakorlását a Szociális
Ellátások Intézménye, a Piroskavárosi Idősek Otthona Csongrád, és a Piroskavárosi
Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátások szakmai programjának elfogadásához,
módosításához.

Záró rendelkezés
24. §.

/1/ E rendelet – a /2/ bekezdésben foglaltak kivételével – 2011. március 25. napján lép
hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 17/2008. /VI. 30./, a 35/2008. (XII. 2.), a
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12/2009. (II. 24.), az 5/2010. (II. 24.) és a 19/2010. (VII. 2.) ÖKt. rendeletekkel
módosított többször módosított 4/2008. (IV.01.) ÖKt. rendelet.

/2/ A 21. § /6/ bekezdésében meghatározott intézményi térítési díjakat a felülvizsgálatok
esetében 2011. április 01. napjától lehet alkalmazni.

Dr. Kőrösi Tibor s.k. Dr. Nagy Rusztem Zoltán s.k.
                      polgármester jegyző

Záradék:
A rendelt kihirdetésének napja: 2011. március 24.

Dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző



…../2011. (………..) ÖKt. rendelet
1. számú melléklete

Szociális Ellátások Intézménye
Szolgáltatás
formája

2011. évi
normatíva,
ktgvetési
tám. (Ft/fő
vagy
szolgálat/év)

Egy
szolgáltatás
i egységre
jutó 2011.
évi
normatíva
(Ft/fő/szolg
egység)

2010. évi szolgáltatási
önktg.
(Ft/fő/szolgáltatási
egység)

2011. évi intézményi
térítési díj
(Ft/fő/szolg. egység)

étkezés

(ellátási
területen)

55.360,- 221,-
1 adag
önköltsé
ge

600,-
1 adag
térítési
díja

380,-

Étel házhoz
szállítása

1 adag
szállítási
önköltsé
ge

80,-
1 adag
házhozszál
l./nap

80,-

házi
segítség-
nyújtás
(ellátási
területen)

166.080,- 83,-
1 óra
önköltsé
ge

1.358,-
1 óra
térítési
díja

1275,-
helyett
510,-Ft

1 óra
térítési
díja 90,-

támogató
szolgálat
(ellátási
területen)

Finanszírozás
i szerződés

alapján
állami

támogatás:
7.950.000,-Ft
Feladatmutat

ó: 3250

2.446

1
feladateg
ység
önköltsé
ge

2.535

1 km
tér.díj
(1
feladategy
ség=5 km)

20,-

havi
térítési díj 0,-

Jelzőrend-
szeres házi
segítség-
nyújtás
(ellátási
területen)-
100 db
készülék

4.000.000,- 110,-
1
készülék
napi
önktg.

110,- napi
térítési díj 0,-

nappali
ellátás –
Idősek
Klubja

88.580,- 353,-
1 nap
tartózkod
ás önktg.

724,-
1 nap tér.
díja-csak
nappali
tartókodás
esetén

370,-
helyett

0,-

1 nap térítési díja-
nappali tartózkodás és
étkeztetés esetén

380,-



napi
térítési díj
*

2.420,-ápolást,
gondozást
nyújtó
intézmény –
idősek
otthona
Gondviselés
Háza

635.650,- 1.742,-

1 főre
jutó napi
önköltsé
g

4.161,- havi
térítési díj

72.600,
-

napi
térítési díj
*

2.290,-átmeneti
elhelyezést
nyújtó int. –
időskorúak
gondozóháza
Ápoló
Otthon

635.650,- 1.742,-
1 főre
jutó napi
önköltsé
g

4.031,-

havi
térítési díj

68.700,
-

1 nap tér.
díja-csak
nappali
tartókodás
esetén

510,-
helyett

0,-

Fogyatéko-
sok Nappali
Intézménye

405.600,- 1.616,- 1 nap
tartózkod
ási
költség

2.127,-

1 nap
térítési
díja-
nappali
tartózkodá
s és
étkeztetés
esetén

380,-

* A napi térítési díjak tartalmazzák az étkezés költségeit az alábbiak szerint:
reggeli térítési díja: 153,- Ft/fő/nap
ebéd térítési díja: 422,- Ft/fő/nap
vacsora térítési díja: 272,- Ft/fő/nap

Piroskavárosi Idősek Otthona
Szolgáltatás
formája

2011. évi
normatíva
(Ft/fő /év)

Egy
szolgáltatás
i egységre
jutó 2011.
évi
normatíva
(Ft/fő/nap)

2010. évi szolgáltatási
önktg.

2011. évi intézményi
térítési díj
(Ft/fő/szolg. egység)

napi
térítési díj
*

2.490,-
helyett
2.240,-

ápolást,
gondozást
nyújtó
intézmény –
idősek
otthona

635.650,- 1.742,-
1 főre
jutó napi
önköltsé
g

4.232,-

havi
térítési díj

74.700,-
helyett
67.200,-



napi
térítési díj
*

2.285,-
helyett
2.240,-

demens
ellátottak

710.650,- 1.947,-
1 főre
jutó napi
önköltsé
g

4.232,-

havi
térítési díj

68.550,-
helyett

67.200,-
* A napi térítési díjak tartalmazzák az étkezés költségeit az alábbiak szerint:
reggeli térítési díja: 210,- Ft/fő/nap
ebéd térítési díja: 345,- Ft/fő/nap
vacsora térítési díja: 315,- Ft/fő/nap

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
Szolgáltatás
formája

2011. évi
normatíva,
ktgvetési
tám. (Ft/fő
vagy
szolgálat/év)

Egy
szolgáltatás
i egységre
jutó 2011.
évi
normatíva
(Ft/fő/szolg
egység)

2010. évi szolgáltatási
önktg.
(Ft/fő/szolgáltatási
egység)

2011. évi intézményi
térítési díj
(Ft/fő/szolg. egység)

étkezés

(ellátási
területen)

55.360,- 221,-
1 adag
önköltsé
ge

691,-
1 adag
térítési
díja

470,-

házi
segítség-
nyújtás
(ellátási
területen)

166.088,- 83,-
1 óra
önköltsé
ge

1.592,-
1 óra
térítési
díja

1.509,
Helyett
0,-Ft

nappali
ellátás –
Idősek
Klubja

88.580,- 353,-
1 nap
tartózkod
ás önktg.

590,-
1 nap tér.
díja-csak
nappali
tartózkodá
s esetén

235,-
helyett

0,-

1 nap térítési díja-
nappali tartózkodás és
étkeztetés esetén

470,-

napi
térítési díj
*

2.275,-ápolást,
gondozást
nyújtó
intézmény –
idősek
otthona

635.650,- 1.742,-
1 főre
jutó napi
önköltsé
g

4.019,-
havi
térítési díj

68.250,
-

* A napi térítési díjak tartalmazzák az étkezés költségeit az alábbiak szerint:
reggeli térítési díja: 152,- Ft/fő/nap
ebéd térítési díja: 372,- Ft/fő/nap
vacsora térítési díja: 152,- Ft/fő/nap



Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon
Szolgáltatás
formája

2011. évi
normatíva,
ktgvetési
tám. (Ft/fő
vagy
szolgálat/év)

Egy
szolgáltatás
i egységre
jutó 2011.
évi
normatíva
(Ft/fő/szolg
egység)

2010. évi szolgáltatási
önktg.
(Ft/fő/szolgáltatási
egység)

2011. évi intézményi
térítési díj
(Ft/fő/szolg. egység)

étkezés

(ellátási
területen)

55.360,- 221,-
1 adag
önköltsé
ge

611,-
1 adag
térítési
díja

390,-

Étel házhoz
szállítása

1 adag
szállítási
önköltsé
ge

125,-
1 adag
házhozszál
l./nap

125,-

házi
segítség-
nyújtás
(ellátási
területen)

166.088,- 83,-
1 óra
önköltsé
ge

1.281,-
1 óra
térítési
díja

1.200,-
helyett

0,-

nappali
ellátás –
Idősek
Klubja

88.580,- 353,-
1 nap
tartózkod
ás önktg.

232,-
1 nap tér.
díja-csak
nappali
tartókodás
esetén

0,-

1 nap térítési díja-
nappali tartózkodás és
étkeztetés esetén

390,-

napi
térítési díj
*

2.214,-
helyett
2.000,-

Ft

ápolást,
gondozást
nyújtó
intézmény –
idősek
otthona

635.650,- 1.742,-
1 főre
jutó napi
önköltsé
g

3.956,-

havi
térítési díj

66.450,
-

helyett
60.000,

-
demens
ellátottak 710.650,- 1.947,- 1 főre

jutó napi
önköltsé
g

3.956,-

napi
térítési díj
*

2.010,-
helyett
2.000,-

havi
térítési díj

60.300,
-

helyett
60.000,

-
* A napi térítési díjak tartalmazzák az étkezés költségeit az alábbiak szerint:
reggeli térítési díja: 188,- Ft/fő/nap



ebéd térítési díja: 528,- Ft/fő/nap
vacsora térítési díja: 286,- Ft/fő/nap
diétás tízórai díja: 144,-Ft
diétás uzsonna díja: 116,-Ft

Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.
Szolgáltatás
formája

2011. évi
tervezett
normatíva
(átlag Ft/fő
/év)

Egy
szolgáltatás
i egységre
jutó 2011.
évi tervezett
normatíva
(Ft/fő/nap)

2010. évi szolgáltatási
önktg.

2011. évi intézményi
térítési díj
(Ft/fő/szolg. egység)

napi
térítési díj

134,-
helyett

0,-

pszichiátriai
betegek
nappali
ellátása –
Csongrád,
Fő u. 74. és
Templom u.
13.

151.273,- 603,-
1 főre
jutó napi
önköltsé
g

1.117,-
napi
térítési díj
étkezéssel

514,-
helyett
380,-

…./2011. (…….) ÖKt. rendelet
2. számú melléklete

Szociális Ellátások Intézménye

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJBÓL ADOTT KEDVEZMÉNYEK - SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI
DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA SORÁN

Szolgáltatás formája Kedvezménnyel érintettek köre Fizetendő térítési
díj(Ft/fő/szolgáltatási

egység)

Étkezés
Akinek a jövedelme a nyugdíjmin.
100 %-át nem haladja meg

1 adag
térítési díja

300,-

Házi segítségnyújtás Akinek a jövedelme a nyugdíjmin.
300 %-át nem haladja meg

1 óra díja 0,-

1 óra térítési
díja

0,-
Támogató szolgálat Akinek a jövedelme a nyugdíjmin.

200 %-át nem haladja meg 1 km térítési
díja

0,-



Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJBÓL ADOTT KEDVEZMÉNYEK - SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI
DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA SORÁN

Szolgáltatás
formája

Kedvezménnyel érintettek köre Fizetendő térítési
díj(Ft/adag)

Akinek a jövedelme a nyugdíjmin.  100 %-
át nem haladja meg

1 adag térítési
díj 40%

155,-

Akinek a jövedelme a nyugdíjmin.  130 %-
át nem haladja meg

1 adag térítési
díj 50%

195,-

Akinek a jövedelme a nyugdíjmin.  150 %-
át nem haladja meg

1 adag térítési
díja 60%

235,-
Étkeztetés

Akinek a jövedelme a nyugdíjmin.  170 %-
át nem haladja meg

1 adag térítési
díja 80%

310,-

…/2011. (…….) ÖKt. rendelet
3. sz. melléklete

Szociálisan nem rászorult személyek térítési díjainak meghatározása
Intézmény
megnevezése

Szolgáltatás fajtája Szolgáltatási egység
megnevezése

2011. évi térítési díj
(Ft/fő/szolg. egység)

étkeztetés adag 520,-
Szociális Ellátások
Intézménye

támogató szolgálat szállítás km díja 115,-

személyi segítés
óradíja

510,-

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

havidíja 5.500,-
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