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EL TERJESZTÉS
Csongrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete

2012. február 16. napján tartandó ülésére

Tárgy:  Javaslat:  „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l,
valamint a fizetend  térítési díjakról”  szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

Tisztelt Képvisel -testület!

A hatályban lév  „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l,
valamint a fizetend  térítési díjakról” szóló 29/2011. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása
helyett új rendelet megalkotását javaslom, mert „ A jogalkotásról” szóló 2010. évi CXXX. törvény
8.§ (2) bekezdése alapján nem lehet módosítani a rendelet bevezet  részét.
Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos jogszabály bevezet  része tartalmazza „ A helyi
önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § /1/ bekezdése alapján adott
felhatalmazást, mely hivatkozás nem felel meg a 2012. 01.01. napjától hatályos rendelkezéseknek,
ezért új rendelet megalkotása szükséges.

Intézményi térítési díjak megállapításának menete a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulása ( Továbbiakban: Társulás) fenntartásában lév  intézmények, szolgáltatások
esetén:
2011. január 01. napját követ en (tehát 2012. évben is) az intézményi térítési díjak
megállapításának menete az alábbiak szerint valósul meg, a jogszabályváltozások figyelembe
vételével:
- A Társulás által fenntartott intézmények intézményi térítési díjait a Társulást alkotó
települések, intézmények adatai, javaslatai alapján a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa ( Továbbiakban: Társulási Tanács) állapítja meg.
- „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. 92. § (1)
bekezdése b) pontja alapján: „ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételér l, valamint a fizetend  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 Többcélú Társulása Társulási megállapodás III/B. szolgáltatási-szervezési
feladatok 9. pontja értelmében:
Az ágazati törvényekben meghatározott feladatok teljesítése érdekében 2011. március 01. napjától
a Társulási Tanács által hozott döntésekr l a Társulásban résztvev  Önkormányzatok (Felgy ,
Csanytelek, Tömörkény) által megnevezett, Csongrád Város Önkormányzatának Képvisel -
testülete, mint székhely település rendeletet alkot, amely rendelet a kistérség területén részt vev
intézményekre nézve kötelez  érvény .

A fentiek értelmében a Társulási Tanács 2012.02.08. napján tartandó ülésén …./2012. ( II.08.)
CsKTT. határozatával megállapította a fenntartásában lév  intézmények, szolgáltatások intézményi
térítési díjait.



A jogalkotásról szóló törvény 5.§ (1), valamint (1a) pontja értelmében:
„ (1) A jogszabály alkotására adott felhatalmazásban meg kell határozni a felhatalmazás
jogosultját, tárgyát és kereteit.
(1a) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képvisel -testülete, társulás esetén – ha a
társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának
szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban
kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képvisel -testülete
jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvev  helyi önkormányzat képvisel -
testületének hozzájárulása szükséges.”

A Társulást alkotó települések (Felgy , Csanytelek, Tömörkény) Képvisel -testületei ezen
el terjesztés rendelet tervezetét Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete 2012.02.16.
napján tartandó üléséig megtárgyalják, a rendelet megalkotásához hozzájárulásukat határozatba
foglalják.

A Társulási megállapodás alapján Csongrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének feladata,
hogy „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend
térítési díjakról” rendeletet alkosson, mely rendeletben szabályozza „A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. 92. §-ának /2/ bekezdése szerint:
- az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit;
- az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának

módját;
- azt, hogy az intézményvezet  milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani;
- azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás;
- az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait;
- a személyes gondoskodásért fizetend  térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a

térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait;
- az intézményvezet  és az ellátást igénybe vev  között kötend  megállapodással összefügg

kérdéseket.

Csongrád Város Önkormányzatának Képvisel -testülete az ágazati törvényekben meghatározott
feladatok teljesítése érdekében „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról” rendeletet alkot, amely  rendelet a kistérség
területén lév  és a Társulás által fenntartott intézményekre nézve alkalmazandó.

A rendelet tervezet 1. §-ában a rendelet célja került meghatározásra, hogy a rászorulók saját
otthonukban önálló életvitelük fenntartásához kaphassanak segítséget, els sorban a rendeletben
szabályozott szociális szolgáltatások és intézmények útján.

Az önkormányzatok „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. 86. §
/1/-/2/ bekezdésében meghatározott feladataikat a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által
fenntartott és m ködtetett szociális intézményekkel és ellátási szerz déssel a Piroskavárosi
Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Kft. által biztosítja.

Az önkormányzatok feladata és egyben felel ssége is, hogy a szociális szolgáltatásokat, szociális
intézményeket fejlessze, a m ködtetésüket nyomonkövesse, és a lakosságot err l folyamatosan
tájékoztassa.

A  tervezet  2.  §-a „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. ben
id közben bekövetkezett változásokkal összhangban meghatározza a rendelet személyi, területi
hatályát, mely kiterjed Csongrád Városra, Felgy  községre, Csanytelek községre, Tömörkény
községre „A jogalkotásról” szóló 2010. évi CXXX. törvény 6. § alapján:



„(1) A jogszabály területi hatálya a Magyarország területére, az önkormányzati rendelet területi
hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. Az önkormányzati rendelet területi
hatálya az 5. § (1a) bekezdés szerinti esetben a társulásban részt vev  önkormányzatok
közigazgatási területére terjed ki.”

(2) b) pont: A jogszabály személyi hatálya önkormányzati rendelet esetében az 5. § (1a) bekezdés
szerinti esetben a társulásban részt vev  helyi önkormányzatok közigazgatási területén a
természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkez  szervezetekre
terjed ki.
 (3) A jogszabály területi, illetve személyi hatályát a jogszabályban az 5.§ (1a) bekezdés szerinti
esetben, valamint akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az az (1)-(2) bekezdést l eltér  területre,
illetve személyi körre terjed ki.”

A rendelet-tervezet 3. §-a meghatározza mindazon személyes gondoskodást nyújtó ellátási
formákat, amit a m ködtetett szociális intézményhálózat és a Kft. biztosít.

A rendelet tervezet 4-8. §-ai az ellátás igénybevételét, a soron kívüli elhelyezést,az ellátás
megsz nésének eseteit rögzítik.

A rendelet tervezet 9-19. §- ai az egyes ellátásokra vonatkozó külön szabályokat foglalják össze.

A térítési díj szabályait a rendelet tervezet 20. §-a tartalmazza az alábbi jogszabályok figyelembe
vételével:

„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. 115. § (1) A személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési
díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy

re jutó összegének, támogató szolgáltatás és jelz rendszeres házi segítségnyújtás esetén a
szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának
különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell
meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában
történ  megosztásával.

„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv.  115.§ (9) bekezdése
értelmében: A szolgáltatási önköltséget tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április
1-jéig kell megállapítani. Ugyanezen paragrafus (10) bekezdése értelmében a fenntartó az
intézményi térítési díjat az Szt. 115.§ (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint
dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról” szóló 29/1993. (II.17.)
Korm. rendelet 2. § (1) alapján: A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátásért intézményi térítési díjat állapít meg.
A Korm. rendelet 3.§ (1)-(4) bekezdése alapján:
(1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat
a) étkeztetés esetén ellátási napra,
b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára,
c) jelz rendszeres házi segítségnyújtás esetén ellátási napra,
d) támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre,
e) nappali ellátás esetén ellátási napra,
f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra
vetítve kell meghatározni.



(2) Bentlakásos intézményi ellátás esetén
a) a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része,
b) a napi személyi térítési díj a havi személyi térítési díj harmincad része
a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.

(3) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkez
szolgáltató, intézmény esetén ellátást nyújtó székhelyenként, telephelyenként, továbbá
bentlakásos ellátás esetén épületenként külön-külön is meghatározható.
(4)  A  intézményi  térítési  díjat  és  a  személyi  térítési  díjat  az  1  és  2  forintos  címlet  érmék
bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának
megfelel  módon kerekítve kell meghatározni, azaz:
A kerekítés szabálya a következ :

a) 0,01 forinttól 2,49 forintig végz  összegeket lefelé, a legközelebbi 0;
b) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végz  összegeket felfelé, a legközelebbi 5;
c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végz  összegeket lefelé, a legközelebbi 5;
d) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végz  összegeket felfelé, a legközelebbi 0

forintra végz  összegre kell kerekíteni.

Az intézményi térítési díjakra vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével a szolgáltatások 2012.
évi intézményi térítési díjait és az ebb l adott kedvezményeket az alábbiak szerint javasolt a
rendeletben meghatározni:

I. Szociális Ellátások Intézménye (Székhely: 6640 Csongrád, Vasút u. 92.)
Étkeztetés
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 623,- Ft/ellátási nap
(adag)/ f .
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 220,-Ft/ellátási nap (adag)/ f .
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj a kerekítés szabályait figyelembe véve: 405,-
Ft / ellátási nap/ f , kiszállítás díja: 80,-Ft/ellátási nap.
2011. évi intézményi térítési díjhoz képest az étkeztetés díja 6,5 %-ban emelkedett, még a
kiszállítás díja változatlan összegben maradt.

Az intézményi térítési díjból javasolt kedvezmény a személyi térítési díj megállapítása során:
- a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-a alatti jövedelm ek esetén 285,-Ft/ellátási nap
(adag)/f .

Szociálisan nem rászorultak által fizetend  napi térítési díja: 510,-Ft Csongrádon, 595,-Ft Felgy n.
2011. évi térítési díjhoz képest Csongrádon csökkent 2%-ban, még Felgy n 0,8 %-ban emelkedett.

Házi segítségnyújtás
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 1.174,- Ft/gondozási
óra.
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 82,-Ft/gondozási óra
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díja a kerekítés szabályait figyelembe véve:
1.092,-Ft/gondozási óra, melyet a Tanács döntését figyelembe véve ennél alacsonyabb összegben
510,-Ft/ gondozási órában javasolt meghatározni.
2011. évi intézményi térítési díjhoz képest a házi segítségnyújtás díja változatlan összegben
maradt.
Az intézményi térítési díjból adott kedvezmény a személyi térítési díj megállapítása során
megegyezik a 2011. évihez képest a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300 %-a (jelenleg:
85.500,-Ft/hó) alatti jövedelm ek esetén térítésmentes az ellátás.



Támogató szolgálat
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott egy feladategységre jutó
önköltsége: 2.878,- Ft
A szolgáltatás finanszírozási szerz désben meghatározott egy feladategységre jutó állami
hozzájárulása: 2.629,-Ft

Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj személyi segítés esetén szociálisan rászorult
személyek részére a kerekítés szabályait figyelembe véve: 250,-Ft/szolgálati óra.
2011. évi intézményi térítési díjhoz képest a díj 277 %-ban emelkedett.
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj szállítás esetén szociálisan rászorult
személyek részére a kerekítés szabályait figyelembe véve: 50,-Ft/szállítási kilométer.
2011. évi intézményi térítési díjhoz képest a díj 250 %-ban emelkedett.

Az intézményi térítési díjból javasolt kedvezmény a személyi térítési díj megállapítása során
megegyezik a 2011. évihez képest szociálisan rászorult személyek részére:

- személyi segítés esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-a alatti
jövedelm ek esetén 0,-Ft/óra.

- szállítás esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-a alatti jövedelm ek esetén
0,-Ft/km.

Szociálisan nem rászorult esetében  „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993.
évi III. törvény alapján 116.§ (2) bekezdése, valamint a 29/1993. (II.17.) Korm.r. 14/A.§ (3)
bekezdése alapján a térítési díj:
szállítás esetén a kerekítés szabályait figyelembe véve: 115,-Ft/km -
személyi segítés esetén: 510 ,-Ft /óra
2011. évi térítési díjakhoz képest a térítési díjak nem változtak.

Jelz rendszeres házi segítségnyújtás
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott egy készülékre jutó
önköltsége:137,- Ft/ellátási nap.
A szolgáltatás finanszírozási szerz désben meghatározott egy készülékre jutó állami hozzájárulása:
81,-Ft / ellátási nap.
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj a kerekítés szabályait figyelembe véve: 55,-
Ft/ellátási nap/készülék.

2011. évben az ellátás térítésmentesen biztosítható volt, de a 2012. évi finanszírozási összeg
jelent sen lecsökkent, ezért az ellátásért térítési díj megállapítása indokolttá vált.

Szabad kapacitás esetén a szociálisan nem rászorultak részére is biztosítható a szolgáltatás, térítési
díj ebben az esetben 185,-Ft/ellátási nap/ készülék( 30 ellátási nap esetén: 5.550,-Ft/hó/ készülék).
2011. évben havi összegben, míg 2012. évben ellátási napra vetítve nyílt lehet ség megállapítani a
térítési díjat, az emelkedés a 2011. évihez képest 0,9%-ban emelkedett.

Nappali ellátások
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kormány rendelet) 15. §-a alapján a nappali ellátás esetében, az
intézményi térítési díjat külön kell meghatározni

a.) a csak napközbeni tartózkodásra igénybevev knek,
b.) a napközbeni tartózkodást és az ott étkeztetést igénybevev kre.



Id sek nappali ellátása
A szolgáltatás - napközbeni tartózkodás- tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott
önköltsége: 848,- Ft/ellátási nap /f .
A szolgáltatás -napközbeni tartózkodás- tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 352,-Ft/ellátási
nap /f .
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj 496,-Ft/ellátási nap/f , melyet a Társulási
Tanács döntését figyelembe véve ennél alacsonyabb összegben, a 2011. évivel megegyez en 0,-Ft-
ba javasolt meghatározni a csak napközbeni tartózkodásra igénybevev knek.
A szolgáltatást igénybevev k csak az étkeztetésre fizetnek térítési díjat, az étkeztetést igénybe
vev k térítési díja az étkeztetésnél felsoroltak szerint kerül megállapításra.

Demens személyek nappali ellátása
2012. évben a Szociális Ellátások Intézménye keretein belül a Gr. Apponyi Albert u. 5. sz. alatti
id sek nappali ellátása részeként demens személyek ellátása is biztosítottá vált.
A F  u. 64. sz. alatti Id sek Klubjában a demens személyek ellátását engedélyez  m ködési
engedély módosítása folyamatban van.

A csak napközbeni tartózkodásra igénybevev knek:
A szolgáltatás -napközbeni tartózkodás- tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott
önköltsége: 324,- Ft/ellátási nap /f .
A szolgáltatás -napközbeni tartózkodás- tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 241,-Ft/ellátási
nap /f .
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj 83,-Ft/ellátási nap, mely ennél alacsonyabb
összegben, 0,-Ft-ba javasolt meghatározni a csak napközbeni tartózkodásra igénybevev knek.

A napközbeni tartózkodást és az ott étkeztetést igénybevev kre:
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 2.245,- Ft/ellátási nap
/f .
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 1.710,-Ft/ellátási nap /f .
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj a kerekítés szabályait figyelembe véve 535,-
Ft/ellátási nap/f , melyet a Társulási Tanács döntését figyelembe véve ennél alacsonyabb
összegben, 405,-Ft-ba javasolt meghatározni a napközbeni tartózkodást és az ott étkeztetést is
igénybevev knek.

Fogyatékos személyek nappali ellátása
A csak napközbeni tartózkodásra igénybevev knek:
A szolgáltatás -napközbeni tartózkodás- tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott
önköltsége: 422,- Ft/ellátási nap /f .
A szolgáltatás -napközbeni tartózkodás- tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 322,-Ft/ellátási
nap /f .
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj a kerekítés szabályait figyelembe véve 100,-
Ft/ellátási nap/f , melyet a Társulási Tanács döntését figyelembe véve ennél alacsonyabb
összegben, a 2011. évivel megegyez en, 0,-Ft-ba javasolt meghatározni a csak napközbeni
tartózkodásra igénybevev knek.

A napközbeni tartózkodást és az ott étkeztetést igénybevev kre:
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 2.310,- Ft/ellátási nap
/f .
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 1.717,-Ft/ellátási nap /f .
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj 593,-Ft/ellátási nap/f , melyet a Társulási
Tanács döntését figyelembe véve ennél alacsonyabb összegben, 405,-Ft-ba javasolt meghatározni a



napközbeni tartózkodást és az ott étkeztetést is igénybevev knek, mely a 2011. évihez képest
6,5 %-os emelkedés.

Ápolást, gondozást nyújtó id sek otthona – Gondviselés Háza Csongrád
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 4.280,- Ft/ellátási
nap/f .
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 1.737,-Ft/ellátási nap/f .
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj a kerekítés szabályait figyelembe véve:
2.545,-Ft/ellátási nap/f , 76.350,-Ft/hó/f .
2011. évi intézményi térítési díjhoz képest a díj 5,1 %-ban emelkedett.

Átmeneti elhelyezést nyújtóintézmény – Ápoló Otthon
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 4.137,- Ft/ellátási
nap/f .
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 1.737,-Ft/ellátási nap/f .
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj a kerekítés szabályait figyelembe véve:
2.400,-Ft/ellátási nap/f , 72.000,-Ft/hó/f .

2011. évi intézményi térítési díjhoz képest a díj 4,8 %-ban emelkedett.

II. Piroskavárosi Id sek Otthona (6640 Csongrád, Szent Imre u. 19.)
Átlagos szint  ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményben:
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott egy f re jutó önköltsége: 4.403,-
Ft/ellátási nap.
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 1.737,-Ft/ellátási nap/f .
A számított intézményi térítési díj: 2.665,-Ft/ellátási nap/f , 79.950,-Ft/hó/f , melyet a Társulási
Tanács döntését figyelembe véve ennél alacsonyabb összegben javasolt megállapítani, 2.460,-
Ft/ellátási nap/f , 73.800,-Ft/hó/f  összegben.

Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása esetén:
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott egy f re jutó önköltsége: 4.403,-
Ft/ellátási nap.
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 1.942,-Ft/ellátási nap/f .
A számított intézményi térítési díj: 2.460,-Ft/ellátási nap/f , 73.800,-Ft/hó/f .

2011. évi intézményi térítési díjhoz képest a díj 9,8 %-ban emelkedett.

III. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
(Székhely: 6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.)

Étkeztetés
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 986,- Ft/ellátási nap
(adag) /f .
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 220,-Ft/ellátási nap/f .
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj 766,-Ft/ellátási nap(adag)/f , melyet a
Társulási Tanács döntését figyelembe véve ennél alacsonyabb összegben, 500,-Ft-ba javasolt
meghatározni.
2011. évi intézményi térítési díjhoz képest a díj 6,3 %-ban emelkedett.

Házi segítségnyújtás
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége:1.418,- Ft/gondozási óra
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 82,-Ft/gondozási óra.



Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj 1.336,-Ft/gondozási óra, melyet a Társulási
Tanács döntését figyelembe véve ennél alacsonyabb összegben a 2011. évivel megegyez en 0,-
Ft/gondozási óra összegben javasolt megállapítani.

Nappali ellátás-id sek részére
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kormány rendelet) 15. §-a alapján a nappali ellátás esetében, az
intézményi térítési díjat külön kell meghatározni

a.) a csak napközbeni tartózkodásra igénybevev kre,
b.) a napközbeni tartózkodást és az ott étkeztetést igénybevev kre.

A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége:472,- Ft/ellátási nap /f
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 352,-Ft/ellátási nap /f .
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj a kerekítés szabályait figyelembe véve 120,-
Ft/nap, melyet a Társulási Tanács döntését figyelembe véve ennél alacsonyabb összegben a 2011.
évivel meggyez en, 0,-Ft-ba javasolt meghatározni a csak napközbeni tartózkodásra
igénybevev knek.
A szolgáltatást igénybevev k csak az étkeztetésre fizetnek térítési díjat, az étkeztetést igénybe
vev k térítési díja az étkeztetésnél felsoroltak szerint kerül megállapításra.

Ápolást, gondozást nyújtó id sek otthona –Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Id sek
Otthona
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 4.837,- Ft/ellátási nap
/f .
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 1.737,-Ft/ellátási nap /f .
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj a kerekítés szabályait figyelembe véve:
3.100,-Ft/ellátási nap, 93.000,-Ft/hó/f , melyet a Társulási Tanács döntése alapján alacsonyabb
összegben javasolt megállapítani a térítési díjat, azaz a javasolt intézményi térítési díj: 2.365,-
Ft/ellátási nap/f , 70.950,-Ft/hó/f .
2011. évi intézményi térítési díjhoz képest a díj 3,9 %-ban emelkedett.

IV. Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Székhely: 6646 Tömörkény, Ifjúság u.
8.)

Étkeztetés
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége: 630,- Ft/ellátási nap
( adag)/ f .
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 220,-Ft/ellátási nap (adag)/ f .
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj: 410,-Ft/ellátási nap (adag) / f .

2011. évi intézményi térítési díjhoz képest a díj 5,1 %-ban emelkedett.

Az intézményi térítési díjból javasolt kedvezmény a személyi térítési díj megállapítása során:
- akinek a rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a tárgyév január elsején érvényben

lév  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, az az intézményi térítési díj 40%-át
(a kerekítés szabályait figyelembe véve 165,-Ft) köteles fizetni.

- akinek a rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a tárgyév január elsején érvényben
lév  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 30%-val növelt összegét, az az
intézményi térítési díj 50%-át (a kerekítés szabályait figyelembe véve 205,-Ft) köteles
fizetni.

- akinek a rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a tárgyév január elsején érvényben
lév  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-val növelt összegét, az az
intézményi térítési díj 60%-át (a kerekítés szabályait figyelembe véve 245,-Ft) köteles
fizetni.



- akinek a rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a tárgyév január elsején érvényben
lév  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 70%-val növelt összegét, az az
intézményi térítési díj 80%-át (a kerekítés szabályait figyelembe véve 330,-Ft) köteles
fizetni.

A személyi térítési díj megállapítása során az intézményi térítési díjból adott kedvezmény
kategóriák megegyeznek az el  évivel.
Az étel házhozszállítását kérheti az a mozgásában korlátozott, akinek a háziorvos igazolása szerint
indokolt, vagy a 70. életévét betöltötte. A szolgáltatásért naponta 150,-Ft-ot kell megtéríteni, mely
a 2011. évihez képest 20 %-ban emelkedett.

Házi segítségnyújtás
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége:1.369,- Ft/gondozási
óra.
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 82,-Ft/gondozási óra.
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj : 1.287,-Ft/gondozási óra, melyet a Társulási
Tanács döntése figyelembe vételével ennél alacsonyabb összegben, a 2011. évivel megegyez en,
0,-Ft-ba javasolt meghatározni.
A házi segítségnyújtást az intézmény térítés mentesen kívánja biztosítani.

Nappali ellátás-id sek részére
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kormány rendelet) 15. §-a alapján a nappali ellátás esetében, az
intézményi térítési díjat külön kell meghatározni

a.) a csak napközbeni tartózkodásra igénybevev kre,
b.) a napközbeni tartózkodást és az ott étkeztetést igénybevev kre.

A szolgáltatás - napközbeni tartózkodás- tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott
önköltsége: 386,- Ft/ellátási nap /f .
A szolgáltatás -napközbeni tartózkodás- tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 352,-Ft/ellátási
nap /f .
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj 34,-Ft/ellátási nap, melyet a Társulási Tanács
döntése figyelembe vételével ennél alacsonyabb összegben, a 2011. évivel megegyez en, 0,-Ft-ba
javasolt meghatározni a csak napközbeni tartózkodásra igénybevev knek.
A szolgáltatást igénybevev k csak az étkeztetésre fizetnek térítési díjat, az étkeztetést igénybe
vev k térítési díja az étkeztetésnél felsoroltak szerint kerül megállapításra.

Ápolást, gondozást nyújtó id sek otthona
Átlagos szint  ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézményben:
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott egy f re jutó önköltsége: 4.435,-
Ft/ellátási nap/f .
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 1.737,-Ft/ellátási nap/f .
A számított intézményi térítési díj a kerekítés szabályait figyelembe véve: 2.700,-Ft/ellátási nap/f ,
81.000,-Ft/hó/f , melyet a Társulási Tanács döntése figyelembe vételével ennél alacsonyabb
összegben javasolt megállapítani a térítési díjat, azaz a javasolt intézményi térítési díj: 2.335,-
Ft/nap/f , 70.050,-Ft/hó/f .

Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása esetén:
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott egy f re jutó önköltsége: 4.435,-
Ft/ellátási nap/f .
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 1.942,-Ft/ellátási nap/f .
A számított intézményi térítési díj a kerekítés szabályait figyelembe véve: 2.495,-Ft/ellátási nap/f ,
74.850,-Ft/hó/f , melyet a Társulási Tanács döntése figyelembe vételével ennél alacsonyabb



összegben javasolt megállapítani a térítési díjat, azaz a javasolt intézményi térítési díj: 2.335,-
Ft/ellátási nap/f , 70.050,-Ft/hó/f .
2011. évi intézményi térítési díjhoz képest a díj 15 %-ban emelkedett.

V. Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.
(Székhely: 6640 Csongrád, Szent Imre u. 19.)

Pszichiátriai betegek nappali intézménye
A szolgáltatás tárgyévre tervezett adatai alapján meghatározott önköltsége:1.022,- Ft/nap /f .
A szolgáltatás tárgyévi normatív állami hozzájárulása: 600,-Ft/nap /f .
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj 422,-Ft/Ft/ellátási nap/f .

A csak napközbeni tartózkodásra igénybevev knek:
A 2011. évivel megegyez en, 0,-Ft-ba javasolt meghatározni az intézményi térítési díjat a csak
napközbeni tartózkodásra igénybevev knek.

A napközbeni tartózkodást és az ott étkeztetést igénybevev kre:
Az önköltség alapján számított intézményi térítési díj 422,-Ft/ellátási nap/f , melyet ennél
alacsonyabb összegben, 400,-Ft-ba javasolt meghatározni a napközbeni tartózkodást és az ott
étkeztetést is igénybevev knek, mely a 2011. évihez képest 5 %-os emelkedés.

 A fentiek alapján kerültek megállapításra a rendelet-tervezet 1. számú mellékletében szerepl
intézményi térítési díjak. A táblázat tartalmazza a ténylegesen megállapítottnál alacsonyabb
összegre vonatkozó javaslatokat.

A fent ismertetett intézményi térítési díjakat –kivéve Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs
Foglalkoztató Nonprofit Kft.-ét érint en- a fenntartó, a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása a
…./2012. (II.08.) CsKTT. határozatával megállapította.
A Társulást alkotó települések Képvisel -testületeik a rendelet megalkotásához szükséges
hozzájárulásukat határozatba foglalják.

A személyi térítési díjat (a kötelezett által fizetend  díj) „A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. 115. § /2/ bekezdésében foglaltak szerint az intézményvezet
konkrét összegben állapítja meg és vizsgálja felül, és arról az ellátást igényl t az ellátás
igénybevételét megel en írásban tájékoztatja. Az intézményi térítési díj megállapítását követ en
a személyi térítési díjakat legkés bb 30 napon belül felül kell vizsgálni.

Lehet ség van arra, hogy a személyi térítési díjat a fenntartó csökkentse, illetve elengedje, de ezen
körülményt „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. 92. § /1/
bekezdés f.) pontja alapján a helyi rendeletben szabályozni szükséges.
A személyi térítési díjak megállapítása során az intézményi térítési díjakból adott kedvezményeket
a 2011. évre vonatkozóan a tervezet 2. számú melléklete tartalmazza.

Javasolom (a rendelet 20. § /6/ bekezdése), hogy a személyi térítési díjat a fenntartó mérsékelhesse,
illetve elengedhesse, ha a szolgáltatást igénybevev  létfenntartást veszélyeztet  rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint id szakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, és a térítési
díj megfizetése a megélhetését súlyosan veszélyezteti. A méltányosság gyakorlását azonban csak
átmeneti id re, maximum 6 hónapra javasolt meghatározni.

A személyi térítési díj nem haladhatja meg „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról”
szóló 1993. évi III. tv. 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,
d) 20 %-át kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás esetén,
e) 2 %-át jelz rendszeres házi segítségnyújtás esetében

Az intézményi ellátásért fizetend  személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott
havi – id sotthoni 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.

„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. tv. lehet séget biztosít arra,
hogy a szociálisan nem rászorult személy esetén a térítési díjat szabadon állapítsa meg a fenntartó.
Erre étkeztetés, támogató szolgáltatás, jelz rendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában került
sor a rendelet 2. sz. melléklete szerinti összegben.

A rendelet tervezet 22. §-ában a Szociálpolitikai Kerekasztal m ködésének célkit zései kerültek
megfogalmazásra, illetve a Kerekasztal tagjaira történ  javaslattételre került sor. Csongrád Város
Önkormányzata, mint a Társulás székhely települése 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 érdekében szociálpolitikai
kerekasztalt m ködtet.

A rendelet tervezet 23. §-a hatáskör-átruházást tartalmaz, figyelemmel a Társulási
megállapodásra.

A rendelet várható szakmai hatása:
Az új rendelet szociális biztonságot jelent az arra rászorulók számára. Az alacsonyabb
jövedelemmel rendelkez k ellátásához a költségvetés nagyobb normatív támogatással járul hozzá
annak érdekében, hogy a legrosszabb helyzet  személyek ellátásában legyenek a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulását alkotó települési önkormányzatok érdekeltek.

A szociális szolgáltatásokat érint  új jogszabályok a szolgáltatások egymásra-épülését er sítik,
összhangban a helyi szolgáltatástervezési koncepcióban megfogalmazott célokkal.

Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy javaslatomat szíveskedjen megvitatni és a Társulást
alkotó települések Képvisel -testületei hozzájárulása mellett a rendelet tervezet alapján alkossa
meg rendeletét „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l,
valamint a fizetend  térítési díjakról”.

Csongrád, 2012. február 1.

Dr. Nagy Rusztem Zoltán
   jegyz



1. számú melléklet

Csongrád Város Képvisel -testülete
…………../…... (.... …..) önkormányzati rendelet

Tervezete

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a
fizetend  térítési díjakról

Csongrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1-2) bekezdésében, 115. § (3)
bekezdésében, 132.§ (4) bekezdés d) pontjában, 140/C. §-ában kapott felhatalmazás alapján,  a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása és Felgy  Község
Önkormányzata, Csanytelek Község Önkormányzata, Tömörkény község Önkormányzata
Képvisel -testületeinek hozzájárulásával, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1-2) bekezdésében és
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (3-4)
bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II. 17.) Kormányrendelet 2. § (1), 5.§ (3), 31.§ (1) bekezdésében, a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és m ködésének feltételeir l szóló 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 20.§ (2) bekezdés a) pontjában, 39.§ (1) bekezdésében, a jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény 6.§-ában meghatározottak alapján, feladatkörében eljárva a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési
díjakról – a következ t rendeli el:

     I. Fejezet
1. E rendelet célja

1. §

(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
felel sségén túl.

(2) Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete „A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatait a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Csongrád, Kossuth tér 7. fenntartásában m ködtetett
Szociális Ellátások Intézménye (Székhely: 6640 Csongrád, Vasút u. 92.), Piroskavárosi Id sek
Otthona (Székhely: 6640 Csongrád, Szent Imre u. 19.), és ellátási szerz dés alapján a
Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. Csongrád, Szent I. u. 19.
által biztosítja.

(3) Felgy  Község Önkormányzata Képvisel -testülete „A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatait a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Csongrád, Kossuth tér 7. fenntartásában m ködtetett
Szociális Ellátások Intézménye által biztosítja.

(4) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete „A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatait a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Csongrád, Kossuth tér 7. fenntartásában m ködtetett
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Székhely: 6647 Csanytelek, Kossuth u. 39.) által
biztosítja.



(5) Tömörkény Község Önkormányzata Képvisel -testülete „A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatait a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Csongrád, Kossuth tér 7. fenntartásában m ködtetett
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Székhely: 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.)
által biztosítja.

(6) Az Önkormányzatok feladata a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott
szociális intézményekkel – Szociális Ellátások Intézménnyel, Piroskavárosi Id sek Otthonával,
Remény Szociális Alapszolgáltató Központtal, Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális
Otthonnal való együttm ködés alapján a szociális szolgáltatások fejlesztése, a m ködtetett
szociális szolgáltatások, és intézmények iránti igények folyamatos figyelemmel kísérése és
kielégítése, a lakosság széles kör  tájékoztatása a szociális szolgáltatások formáiról.

(7) Csongrád Város Önkormányzata feladata a fenntartásában lév  Piroskavárosi Szociális és
Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.-vel való együttm ködés alapján a szociális
szolgáltatások fejlesztése, a m ködtetett szociális szolgáltatások, és intézmények iránti igények
folyamatos figyelemmel kísérése és kielégítése, a lakosság széles kör  tájékoztatása a szociális
szolgáltatások formáiról.

2.  E rendelet hatálya
2. §

(1) E rendelet hatálya a Szociális Ellátások Intézménye szolgáltatásai vonatkozásában
a) Étkeztetés esetén kiterjed Csongrád város, Felgy  község, Csanytelek község, Tömörkény

község lakóira.
b) Házi segítségnyújtás vonatkozásában Csongrád város, Felgy  község, Csanytelek község,

Tömörkény község lakóira.
c) Családsegítés szolgáltatás vonatkozásában Csongrád város, Felgy  község, Csanytelek

község, Tömörkény község lakóira.
d) Jelz rendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában Csongrád város, Felgy ,

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

e) Támogató szolgáltatás Csongrád város, Felgy  község, Csanytelek község, Tömörkény
község lakóira.

f) Pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátásai vonatkozásában Csongrád város,
Felgy  község, Csanytelek község, Tömörkény község lakóira.

g) Nappali ellátás kiterjed:
ga) Id sek klubjai vonatkozásában: Csongrád város, Csanytelek község, Tömörkény
község lakóira.
gb) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása: Csongrád város, Felgy  község,
Csanytelek község, Tömörkény község lakóira.

h) Tanyagondnoki szolgáltatás részben kiterjed a Csongrád külterületén él  és Felgy  község
közigazgatási területén él  lakosokra.

i) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás –Szociális Ápoló Otthon - kiterjed Csongrád
város, Tömörkény, Felgy  község lakóira, illetve az ellátás igénybevételénél azokra a 18.
életévüket betöltött személyekre terjed ki, akik betegségük miatt vagy más okból
id legesen állandó ápolásra szorulnak, err l sem maguk, sem hozzátartozóik gondoskodni
otthonukban nem képesek.

j) Ápolást, gondozást nyújtó id s otthoni ellátás:
ja) Gondviselés Háza, Csongrád által biztosított szolgáltatás kiterjed Csongrád város,
Felgy  és Tömörkény községek lakóira.
jb) Piroskavárosi Id sek Otthona Csongrád által biztosított szolgáltatás kiterjed a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása alapító települési önkormányzatok (Csongrád,
Csanytelek, Felgy , Tömörkény) közigazgatási területén él  lakosokra.



jc) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által biztosított szolgáltatás kiterjed
Csongrád megye közigazgatási területén él  lakosokra.
jd) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által biztosított szolgáltatás
kiterjed a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását alapító települési önkormányzatok
(Csongrád, Csanytelek, Felgy , Tömörkény), illetve Hódmez vásárhely Megyei Jogú
Város közigazgatási területén él  lakosokra.

k) Munka-rehabilitáció, fejleszt -felkészít  foglalkoztatás a Piroskavárosi Szociális és
Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.-vel jogviszonyban álló azon személyekre terjed
ki, akinek rehabilitációját a szakért i bizottság (ORSZI) megállapította.

l) Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felel sség
Társaság által biztosított pszichiátriai betegek részére nyújtott nappali ellátás kiterjed:
Csongrád város, Szentes város, Felgy , Tömörkény, Csanytelek közigazgatási területére.

II. Fejezet
3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái

3. §
(1) A Szociális Ellátások Intézménye által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátási

formák
a) szociális alapszolgáltatások:

aa) tanyagondnoki szolgáltatás
ab) étkeztetés
ac) házi segítségnyújtás
ad) családsegítés
ae) jelz rendszeres házi segítségnyújtás
af) pszichiátriai betegek közösségi ellátása
ag) szenvedélybetegek közösségi ellátása
ah) támogató szolgáltatás
ai) nappali ellátás: id skorúak nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása,
fogyatékos személyek nappali ellátása.

b) szakosított ellátások:
ba) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás - Szociális Ápoló Otthon
(Csongrád,Vasút u. 92.)
bb) 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:

aa) étkeztetés
ab) házi segítségnyújtás
ac) családsegítés
ad) nappali ellátás: id skorúak 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:

aa) étkeztetés
ab) házi segítségnyújtás
ac) nappali ellátás: id skorúak nappali ellátása.

b) szakosított ellátások: ápolást, gondozást nyújtó intézmény - Gondozási Központ Rózsafüzér
Szociális Otthon (Tömörkény, Ifjúság u. 8.)



(4) Piroskavárosi Id sek Otthona Csongrád, Csongrád, Szent I. u. 19. szám által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátások: ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátás Id sek
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
4. §

(1) A szociális ellátások igénybevétele iránti kérelmek benyújtásának helyei, módja: a kérelmet az
ellátást igényl , illetve törvényes képvisel je a szociális intézmény és fenntartó által
meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be az intézmény vezet jénél, vagy az általa
kijelölt személynél.

(2) Étkeztetés iránti kérelem benyújtható:
a) Szociális Ellátások Intézménye: Csongrád, F  u. 64., Felgy , Széchenyi út 2.
b) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ : Csanytelek, Kossuth u. 39.
c) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon: Székhely: Tömörkény, Ifjúság u. 8.,

illetve telephely Tömörkény, Pet fi u. 9./a
(3) Házi segítségnyújtás iránti kérelem benyújtható:

a) Szociális Ellátások Intézménye: Csongrád, F  u. 64., Felgy , Széchenyi út 2.
b) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ: Csanytelek, Kossuth u. 39.
c) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon: Székhely: Tömörkény, Ifjúság u. 8.,

illetve telephely Tömörkény, Szabadság tér 1.
(4) Nappali ellátás – id sek klubjai- iránti kérelem benyújtható:

a) Szociális Ellátások Intézménye: Csongrád, F  u. 64., Csongrád, Apponyi u. 5.
b) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ: Csanytelek, Kossuth u. 39.
c) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon: Székhely: Tömörkény, Ifjúság u. 8.,

illetve telephely Tömörkény, Szabadság tér 1.
(5) Demens személyek nappali ellátása iránti kérelem benyújtható:

Szociális Ellátások Intézménye: Csongrád, F  u. 64., Csongrád, Apponyi u. 5.
(6)  Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása iránti kérelem benyújtható:

Csongrád, Síp u. 3. sz., Felgy , Széchenyi út 2. sz., Csanytelek, Volentér J. tér 2. sz., valamint
Tömörkény, Ifjúság u. 8. sz. alatt.

(7) Tanyagondnoki szolgáltatás iránti kérelem benyújtható:
Szociális Ellátások Intézménye: Csongrád, F  u. 64., Felgy , Széchenyi út 2.

(8) Jelz rendszeres házi segítségnyújtás iránti kérelem benyújtható:
Csongrád, F  u. 64. sz., Felgy , Széchenyi út 2. sz., Csanytelek, Volentér J. tér 2. sz.,
Tömörkény, Ifjúság u. 8. sz. alatt, valamint a Tiszasas, Rákóczi út 32 sz. alatt

(9) Támogató szolgáltatás, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátása iránti
kérelem benyújthat: Csongrád, F  u. 64. szám, Felgy , Széchenyi út 2., Csanytelek, Volentér J.
tér 2. sz., valamint Tömörkény, Ifjúság u. 8. sz. alatt.

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

(11) Ápolást, gondozást nyújtó intézmények vonatkozásában:
a) Szociális Ellátások Intézménye- Gondviselés Háza Csongrád, Csongrád, Vasút u. 92.
b) Piroskavárosi Id sek Otthona, Csongrád, Szent I. u. 19.
c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ, Csanytelek, Kossuth u. 39.
d) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon, Tömörkény, Ifjúság u. 8.



(12) Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. által biztosított
szolgáltatási igény pszichiátriai betegek nappali intézménye, pszichiátriai betegek közösségi
ellátása szociális foglalkoztatás iránti kérelmet a Kft. ügyvezet jénél, vagy az általa megbízott
személynél kell el terjeszteni 6640 Csongrád, Szent Imre u. 19. sz. alatt.

(13)  Családsegítés igénybe vehet :
a) Szociális Ellátások Intézménye – Csongrád, Síp u. 3., Felgy , Széchenyi út 2., Tömörkény,

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

5. Igénybevétel speciális szabályai
5. §

(1) Házi segítségnyújtás és id s otthoni elhelyezés igénybevételét megel en vizsgálni kell a
gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezet  végzi el az
igényl  gondozási szükségletének vizsgálatát.

(2)  Tartós  bentlakásos  intézménybe  nem  vehet  fel  az  a  személy,  akir l  a  lakóhelyén  az
alapszolgáltatás keretében tudnak gondoskodni, illetve akinek életkora, egészségügyi állapota,
gondozási szükséglete, fogyatékossága nem felel meg „A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvényben el írt feltételeknek. Az intézményi jogviszonyban
állók egészségének védelme érdekében új felvételre csak kórokozó hordozásra irányuló negatív
tüd sz  és bakterológiai vizsgálati eredmény igazolásával kerülhet sor.

6. A soron kívüli elhelyezés szabályai
6. §

(1) Az intézmény vezet je az ellátást igényl  személy soron kívüli elhelyezésér l akkor is
gondoskodhat:
- ha az igényl  gondozását egészségügyi intézmény tovább nem biztosítja,
- ha az igényl  ellátásról házi segítségnyújtás keretében nem lehet gondoskodni,
- ha az igényl  tartósan önmaga ellátásáról nem képes gondoskodni, és nincs ápolását,

gondozását vállaló hozzátartozója vagy más személy.

III. Fejezet
Egyes ellátásokra vonatkozó külön szabályok

7. Tanyagondnoki szolgáltatás
7. §

(1) Ellátottak köre els sorban azon szociálisan rászorultak, akik szociális alapellátásra jogosultak.
Az ellátás biztosításánál el nyt élvez az, aki egyedül él, illetve jövedelme alacsony.

(2) Tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok különösen:
A) Alapfeladatok
aa) étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítésben való közrem ködés,
ab) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása /gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre,
egyéb egészségügyi intézménybe történ  szállítás/,
ac) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek oktatási-nevelési intézménybe történ  szállítása.
B) Kiegészít  feladatok
ba) közösségi, m vel dési, sport, szabadid s tevékenységek szervezése, segítése,
bc) lakossági szolgáltatások háztartási gépek javításának intézése, táp, termény beszerzés,
ügyintézés,
bd) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása.
C) Közvetett szolgáltatás
ca) helyi szociális szükségletek egyéb szolgáltatási igények, önkormányzati információk
közvetítése az önkormányzat és a lakosság között,



cb) ellátási területen jelentkez  igények felmérése, más szolgáltatási formákhoz történ
hozzáférés segítése.

(3) 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: Felgy

  (4) Tanyagondnoki körzetenként 1 f  társadalmi aktívát lehet alkalmazni. A társadalmi aktíva
feladata

tanácsadás
informálás
kapcsolattartás

 a társadalmi aktíva munkájáért tiszteletdíjban részesíthet .

8. Étkeztetés
10. §

(1) 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 akut 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 esélyegyenl ségük biztosításáról” szóló 1998. évi XXVI. törvény
alapján fogyatékossági támogatásban részesül,

d.) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak tekinteni azt a
személyt, aki fekv beteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben
képes,

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

f.) hátrányos munkaer -piaci helyzete miatt aktív korúak ellátásában részesül.
(2) Az intézményvezet  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.

(3) Azon személyek, akik a (1) bekezdés hatálya alá nem tartoznak, e rendelet 3. mellékletében
meghatározott térítési díj ellenében étkeztetést igénybe vehetnek.

9. Házi segítségnyújtás
11. §

(1) A házi segítségnyújtást a gondozó az intézményvezet  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/.

(2) A segítségnyújtás megtagadásáról a gondozó jegyz könyvet köteles készíteni, amit az
intézményvezet nek, és a fenntartónak haladéktalanul köteles megküldeni.

10. Családsegítés
12. §

(1) A családsegít  szolgálat „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III.
törvény 64.§ (1-5) bekezdésében meghatározott feladatokon túl

a.) egyéni esetkezelést végez



b.) tanácsadásokat szervez
c.) a társszervek és az önkormányzat közrem ködésével eseti felkérés alapján biztosítja a

csoportmunkát, melyen a résztvev k álláskeresési technikákat, módszereket sajátíthatnak el
d.) aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedését segít  programot szervez
e.) adósságkezelési tanácsadást m ködtet
f.) adományokat közvetít
g.) klubfoglalkozást tart
h.) pénzkezelési szabályzat alapján a kliensek nevére megállapított, a családgondozók által

meghatalmazás alapján felvett segélyek kezelésében részt vállal.

11. Jelz rendszeres házi segítségnyújtás
13. §

Szabad kapacitás esetén ezen szolgáltatás szociálisan nem rászorult személy részére is
nyújtható, e rendelet 3. mellékletben meghatározott térítési díj ellenében.

12. Közösségi ellátások
14. §

Közösségi ellátás keretében kell gondoskodni „A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 65/A. §-ában meghatározott – pszichiátriai és
szenvedélybeteg – személyekr l.

13. Támogató szolgáltatás
15. §

(1) A támogató szolgáltatás „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III.
törvény 65/C. § (3) bekezdésében meghatározott feladatain túl:

- személyi segít  szolgálatot m ködtet,
- szállító szolgálatot m ködtet,
- tanácsadást m ködtet,
- gyógyászati segédeszköz kölcsönzését biztosítja.

(2) Azon fogyatékos személyek, akik „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló
1993. évi III. törvény 65/C. § (4) bekezdése alapján nem min sülnek szociális rászorultaknak, e
rendelet 3. mellékletében meghatározott térítési díj ellenében a szolgáltatást igénybe vehetik.

14. Nappali ellátás
16. §

(1) A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Szociális Ellátások Intézményében
id sek, demens személyek, illetve fogyatékos személyek nappali ellátása, a Remény Szociális
Alapszolgáltató Központban és Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonban id sek
nappali ellátása kerül biztosításra.

 Pszichiátriai betegek nappali ellátását ellátási szerz dés alapján a Piroskavárosi Szociális és
Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. látja el.

(2) Nem veheti igénybe a szolgáltatást az a személy, aki
a) Mozgásában oly mértékben korlátozott, hogy önállóan vagy segítséggel nem képes igénybe

venni a nappali ellátás szolgáltatást,
aa) Fert  beteg, vagy kórokozó hordozó,
ab) Közveszélyes vagy elmebeteg,
ac) Közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására képtelen.

b) Fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható az a személy, aki
ba) veszélyeztet  magatartást tanúsít,
bb)orvosi ellátást és állandó ápolást igényel.



(3) Az ellátás határozott vagy határozatlan id tartamra biztosítható. Fogyatékos személyek
intézményébe az ellátottakat csak próbaid vel lehet felvenni. A próbaid  tartama három
hónapnál hosszabb nem lehet.

(4) Az ellátás keretében az intézmény – az ellátott igényét l függ en –napi kétszeri étkezést
(kivéve id sek nappali ellátása), valamint szükség szerint egészségügyi ellátást biztosít.

(5) Meg kell szüntetni az ellátását annak, aki:
- fert  beteggé vagy kórokozó hordozóvá vált,
- közveszélyes, agresszív közösséget zavaró magatartást tanúsít,
- közösség sérelmére szabálysértést vagy b ncselekményt követett el.

15. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – Szociális Ápoló Otthon
17. §

(1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ideiglenes jelleggel, legfeljebb 1 évi id tartamra
teljes kör  ellátást biztosít:
a) akit kórházi aktív vagy krónikus osztályról helyeznek át, amennyiben az orvosi zárójelentés

szerint a beteg kizárólag ápolásra szorul,
b) akinek felvételét háziorvos, egészségi, fizikai állapota miatt kezdeményezi, de igazolja,

hogy kórházi kezelésre nincs szüksége,
c) aki orvosi beutalóval nem rendelkezik, egyéni kezdeményezése alapján ápolás céljából

kívánja igénybe venni az intézményt.
(2) Nem vehet  fel az intézménybe, illetve ápolást meg kell szüntetni, aki

a.) elmebeteg
b.) fert beteg, kórokozó hordozó
c.) állandó kórházi gyógykezelésre szorul

16. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény – Id sek Otthona
18. §

(1) Az ellátás határozott vagy határozatlan id tartamra biztosítható.
(2) Meg kell tagadni az ellátását annak a kérelmez nek, aki

a.) fert  betegségben szenved, vagy kórokozó hordozó,
b.) akinek egészségi állapota a közösségi együttélést súlyosan nehezíti,
c.) súlyos pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved.

17. Szociális foglalkoztatás
19. §

Szociális foglalkoztatás formái:
a.) munka rehabilitáció
b.) fejleszt , felkészít  foglalkoztatás

IV. Fejezet
18. Térítési díj

20. §

(1) A szociális szolgáltatások és intézményi elhelyezések intézményi térítési díjait e rendelet 1.
melléklete határozza meg.

(2) A személyi térítési díjat a fenntartó mérsékelheti, elengedheti, ha a szolgáltatást igénybevev
létfenntartást veszélyeztet  rendkívüli helyzetbe kerül, valamint id szakosan vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzd és a térítési díj megfizetése az  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 összegér l
határozattal dönt.

(3) A méltányosság gyakorlása csak átmeneti id re, maximum hat hónapra szólhat.



(4) „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény 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.
melléklete szerint.

(5) Az intézményi térítési díjból megállapított kedvezményeket, személyi térítési díj megállapítása
során e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(6) A térítési díjat az igénybevev nek, illetve a fizetésre kötelezettnek:
a)  a Piroskavárosi Id sek Otthonában ellátott személyek esetén tárgyhót követ  hónap 15.

napjáig kell befizetni az intézmény számlájára,
b)  a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által nyújtott szociális ellátásokért a tárgyhót
 követ  hónap 10. napjáig kell befizetni az intézmény számlájára,

c) a Szociális Ellátások Intézménye vonatkozásában:
ca) átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás (Szociális Ápoló Otthon) igénybevétele
esetén legfeljebb 1 havi id tartamra el re kell megfizetni az intézménynek,
cb) az intézmény által biztosított ca) pontban nem említett személyes gondoskodási
formáknál az ellátott személyek esetében legkés bb a tárgyhónapot követ  hónap 15.
napjáig az intézmény számlájára kell befizetni,

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

(7) A megállapított személyi térítési díjak befizetését a gazdaságvezet  köteles ellen rizni, és a
nyilvántartott hátralék behajtása iránt intézkedni.

(8) A személyi térítési díjak kezelésének pénzügyi ellen rzését a bels  ellen r látja el, ennek
érdekében évente legalább egy alkalommal ellen rzést végez.

(9) A megállapított intézményi térítési díjakról Csongrád Város Önkormányzata a
www.csongrad.hu honlapján, illetve a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása a
www.csongradikisterseg.hu honlapján tájékoztatja a lakosságot.

19. Szociálpolitikai Kerekasztal
21. §

(1) Csongrád Város Önkormányzata, mint a Társulás székhely települése 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 érdekében szociálpolitikai kerekasztalt m ködtet.

(2)   A kerekasztal tagjai:
a) Csongrád Város Önkormányzata Egészségügyi- Szociális- és Ifjúsági Bizottság képvisel je
b) Felgy  Község Önkormányzata képvisel je
c) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel je
d) Tömörkény Község Önkormányzata képvisel je
e) Szociális Ellátások Intézménye intézményvezet je
f) Piroskavárosi Id sek Otthona intézményvezet je
g) Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezet  igazgatója
h) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezet je
i) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezet je
j) Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona képvisel je
k) Máltai Szeretetszolgálat képvisel je
l) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének képvisel je
m) Csongrád Kistérség Többcélú Társulása és a Társulás Munkaszervezetének képvisel je
n) Római Katolikus Egyház képvisel je

http://www.csongrad.hu/
http://www.csongradikisterseg.hu/


(3) A kerekasztal m ködési rendjét maga határozza meg.

20. Hatáskörök átruházása
22. §

A Képvisel -testület „A helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvány 9. § /3/
bekezdésében kapott jogkörében eljárva – „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló
1993. évi III. törvény 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:
Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete az Egészségügyi- Szociális- és Ifjúsági
Bizottságára ruházza át el zetes egyetértési joga gyakorlását a Szociális Ellátások Intézménye, a
Piroskavárosi Id sek Otthona Csongrád, és a Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs
Foglalkoztató Nonprofit Kft. által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások szakmai
programjának elfogadásához, módosításához.

V. Fejezet
21. Záró rendelkezés

23. §

E rendelet a kihirdetést követ en, 2012. április 01. napján lép hatályba.
E rendelet hatályba lépésével egyidej leg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról szóló
29/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet.

Dr. K rösi Tibor Dr. Nagy Rusztem
polgármester jegyz

Záradék:
A rendelt kihirdetésének napja: …………….

Dr. Nagy Rusztem
jegyz



……/……. ( .. ..) önkormányzati rendelet tervezet
1. melléklete

Szociális Ellátások Intézménye
Szolgáltatás
formája

2012. évi
normatíva
,
költségvet
ési tám.
(Ft/f
vagy
szolgálat/é
v)

Egy
szolgáltatási
egységre jutó
2012. évi
normatíva
(Ft/f /szolg
egység)

2012. évi tárgyévre
tervezett szolgáltatási
önköltség
(Ft/f /szolgáltatási
egység)

2012. évi intézményi
térítési díj (Ft/f /szolg.
egység)

étkezés

(ellátási
területen)

55.360,- 220,-
1 ellátási
nap /adag/
önköltsége

623,-
1 ellátási nap
/adag/térítési
díja

405,-

Étel házhoz
szállítása

Házhoz
szállítás
önköltsége

80,-
házhoz
szállítás/
ellátási nap

80,-

házi
segítség-
nyújtás
(ellátási
területen)

166.080,- 82,-

1
gondozási
óra
önköltsége

1.174,-

1 gondozási
óra térítési díja 1.092,-

helyett
510,-

1 szolgálati óra
térítési díja 250,-

támogató
szolgálat
(ellátási
területen)

Finanszíro
zási

szerz dés
alapján
állami

támogatás:
8.545.500,

-
Feladatmu
tató: 3250

2.629,-

1
feladategy
ség
önköltsége

2.878,-
1 szállítási
kilométer
térítési díja
(1feladat-
egység=5 km)

50,-

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

Finanszíro
zási
szerz dés
alapján
állami
támogatás:
2.967.900,

-

81,-
1 készülék
napi
önköltsége

137,-

1 készülék/
ellátási nap

55,-

nappali
ellátás –
Id sek
nappali
ellátása

88.580,- 352,-
1 ellátási
nap
tartózkodá
s
önköltsége

848,-
1 ellátási nap
tér. díja-csak
nappali
tartózkodás
esetén

496,-
helyett

0,-



1 ellátási nap
térítési díja-
nappali
tartózkodás és
étkeztetés
esetén

405,-

csak
napközbeni
tartózkodást
igénybevev k
322,-

csak
napközbeni
tartózkodás
t
igénybevev

k
422,-

1 ellátási nap
tér. díja-csak
nappali
tartózkodás
esetén

100,-
helyett

0,-

Fogyatékos
személyek
nappali
ellátása

405.600,-

napközbeni
tartózkodást és
az ott
étkeztetést
igénybevev k

1.717,-

1 f re jutó
napi

önköltség napközbeni
tartózkodás
t és az ott
étkeztetést
igénybevev

k
2.310,-

1 ellátási nap
térítési díja-
nappali
tartózkodás és
étkeztetés
esetén

593,-
helyett
405,-

csak
napközbeni
tartózkodást
igénybevev k
241,-

csak
napközbeni
tartózkodás
t
igénybevev

k
324,-

1 ellátási nap
tér. díja-csak
nappali
tartózkodás
esetén

83,-
helyett
0,-Ft

Demens
személyek
nappali
ellátása

405.600,-

napközbeni
tartózkodást és
az ott
étkeztetést
igénybevev k
1.710,-

1 f re jutó
napi

önköltség

napközbeni
tartózkodás
t és az ott
étkeztetést
igénybevev

k
2.245,-

1 ellátási nap
térítési díja-
nappali
tartózkodás és
étkeztetés
esetén

535,-
helyett
405,-

napi térítési díj 2545,-ápolást,
gondozást
nyújtó
intézmény –
id sek
otthona
Gondviselés
Háza

635.650,- 1.737,-
1 f re jutó
napi
önköltség

4280,- havi térítési díj 76.350,
-

napi térítési díj 2.400,-átmeneti
elhelyezést
nyújtó int. –
id skorúak
gondozóháza
Ápoló
Otthon

635.650,- 1.737,-
1 f re jutó
napi
önköltség

4.137,-
havi térítési díj 72.000,

-

 A napi térítési díjak tartalmazzák az étkezés költségeit az alábbiak szerint:
reggeli térítési díja: 207,- Ft/f /nap



tízórai térítési díja: 105,-Ft/f /nap
ebéd térítési díja: 406,- Ft/f /nap
uzsonna térítési díja: 105,-Ft/f /nap
vacsora térítési díja: 272,- Ft/f /nap

Piroskavárosi Id sek Otthona
Szolgáltatás
formája

2012. évi
normatíva
(Ft/f  /év)

Egy
szolgáltatás
i egységre
jutó 2012.
évi
normatíva
(Ft/f /nap)

2012. évi tárgyévre
tervezett szolgáltatási
önköltség

2012. évi intézményi
térítési díj
(Ft/f /szolg. egység)

napi
térítési díj

2.665,-
helyett
2.460,-

ápolást,
gondozást
nyújtó
intézmény –
id sek
otthona

635.650,- 1.737,-
1 f re
jutó napi
önköltsé
g

4.403,-

havi
térítési díj

79.950,-
helyett
73.800,-

napi
térítési díj

2.460,-demens
ellátottak

710.650,- 1.942,-
1 f re
jutó napi
önköltsé
g

4.403,-

havi
térítési díj

73.800,-

 A napi térítési díjak tartalmazzák az étkezés költségeit az alábbiak szerint:
Reggeli  térítési díja :    240ft/f /nap
Ebéd térítési díja:          415ft/f /nap
Vacsora térítési díja:     315ft/f /nap



Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
Szolgáltatás
formája

2012. évi
normatíva
(Ft/f  /év)

Egy
szolgáltatás
i egységre
jutó 2012.
évi
normatíva
(Ft/f /nap)

2012. évi tárgyévre
tervezett szolgáltatási
önköltség

2012. évi intézményi
térítési díj
(Ft/f /szolg. egység)

étkezés
(ellátási
területen)

55.360,- 220,-
1 ellátási
nap /adag/
önköltsége

986,-
1 ellátási
nap /adag/
térítési
díja

766,-
helyett
500,-

házi
segítség-
nyújtás
(ellátási
területen)

166.088,- 82,-

1 gondozási
óra
önköltsége 1.418,-

1
gondozási
óra térítési
díja

1.336,-
helyett

0,-

472,-
1 ellátási
nap tér.
díja-csak
nappali
tartózkodá
s esetén

120,-
helyett

0,-

nappali
ellátás –
Id sek
Klubja

88.580,- 352,-
1 ellátási
nap
önköltség

1 ellátási nap térítési
díja-nappali
tartózkodás és
étkeztetés esetén

500,-

napi
térítési díj
*

3100,-
helyett
2.365,-

ápolást,
gondozást
nyújtó
intézmény –
id sek
otthona

635.650,- 1.737,-
1 f re jutó
napi
önköltség

4.837,-
havi
térítési díj

93.000,-
helyett
70.950,-

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

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon
Szolgáltatás
formája

2012. évi
normatíva
(Ft/f  /év)

Egy
szolgáltatás
i egységre
jutó 2012.
évi
normatíva
(Ft/f /nap)

2012. évi tárgyévre
tervezett szolgáltatási
önköltség

2012. évi intézményi
térítési díj
(Ft/f /szolg. egység)

étkezés 1 ellátási 1 ellátási



(ellátási
területen)

55.360,- 220,- nap /adag/
önköltsége

630,- nap
/adag/
térítési
díja

410,-

Étel házhoz
szállítása

1 ellátási
nap /adag/
szállítási
önköltsége

150,-
1 ellátási
nap
házhoz
száll.

150,-

házi
segítség-
nyújtás
(ellátási
területen)

166.088,- 82,-
1
gondozási
óra
önköltsége

1.369,-
1
gondozás
i óra
térítési
díja

1.287,-
helyett

0,-

386,-
1 ellátási
nap tér.
díja-csak
nappali
tartózkod
ás esetén

34,-
helyett

0,-

nappali
ellátás –
Id sek
Klubja

88.580,- 352,-
1 ellátási
nap
önköltség

1 ellátási nap térítési
díja-nappali
tartózkodás és
étkeztetés esetén

410,-

napi
térítési
díj

2700,-
helyett,
2.335,-

ápolást,
gondozást
nyújtó
intézmény –
id sek
otthona

635.650,- 1.737,-
1 f re jutó
napi
önköltség

4.435,-

havi
térítési
díj

81.000,-
helyett

70.050,-
napi
térítési
díj

2.495,-
helyett
2.335,-

demens
ellátottak 710.650,- 1.942,- 1 f re jutó

napi
önköltség

4.435,-
havi
térítési
díj

74.850,-
helyett

70.050,-
 A napi térítési díjak tartalmazzák az étkezés költségeit az alábbiak szerint:

reggeli térítési díja: 220,- Ft/f /nap
ebéd térítési díja: 550,- Ft/f /nap
vacsora térítési díja: 350,- Ft/f /nap
diétás tízórai díja: 160,-Ft
diétás uzsonna díja: 140,-Ft



Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.
Szolgáltatás formája 2012. évi

normatíva
(átlag Ft/f
/év)

Egy szolgáltatási
egységre jutó
2012. évi
 normatíva
(Ft/f /nap)

2012. évi
 tervezett
szolgáltatási
önktg.

2012. évi intézményi
térítési díj (Ft/f /szolg.
egység)

1 ellátási nap
tér. díja-csak
nappali
tartózkodás
esetén

22,-
helyett
0,-

pszichiátriai
betegek nappali
ellátása Csongrád,

 u. 74.
Templom u. 13.

151.273,- 600,-
1 f re
jutó
napi
önkölt
ség

1.022,-

1 ellátási nap
térítési díja-
nappali
tartózkodás
és étkeztetés
esetén

422,-
helyett
400,-

……/……. ( .. ..) önkormányzati rendelet tervezet
2. melléklete

Szociális Ellátások Intézménye
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJBÓL ADOTT KEDVEZMÉNYEK - SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI

DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA SORÁN
Szolgáltatás formája Kedvezménnyel érintettek köre Fizetend  térítési

díj(Ft/f /szolgáltatási
egység)

Étkezés
Akinek a jövedelme a
nyugdíjminimum 100 %-át nem
haladja meg

1 ellátási nap
(adag)

térítési díja

285,-

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

1 gondozási
óra díja

0,-

1 szolgálati
óra térítési

díja

0,-
Támogató szolgálat

Akinek a jövedelme a
nyugdíjminimum 200 %-át nem
haladja meg

1 szállítási
kilométer

térítési díja

0,-

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJBÓL ADOTT KEDVEZMÉNYEK - SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ

MEGÁLLAPÍTÁSA SORÁN
Szolgáltatás

formája
Kedvezménnyel érintettek köre Fizetend  térítési díj(Ft/adag)

Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum
100 %-át nem haladja meg

1 ellátási nap /adag/ a
térítési díj 40%

165,-

Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum
130 %-át nem haladja meg

1 ellátási nap /adag/ a
térítési díj 50%

205,-

Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum  1 ellátási nap /adag/ a 245,-



150 %-át nem haladja meg térítési díja 60%Étkeztetés
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum
170 %-át nem haladja meg

1 ellátási nap /adag/ a
térítési díja 80%

330,-

……/……. ( .. ..) önkormányzati rendelet tervezet
3. melléklete

Szociálisan nem rászorult személyek térítési díjainak meghatározása
Intézmény
megnevezése

Szolgáltatás fajtája Szolgáltatási egység
megnevezése

2012. évi térítési díj
(Ft/f /szolg. egység)

étkeztetés-Csongrád ellátási nap /adag/ 520,-
étkeztetés-Felgy ellátási nap /adag/ 595,-

Szociális Ellátások
Intézménye

támogató szolgálat szállítási km díja 115,-

személyi segítés
szolgálati óradíja

510,-

jelz rendszeres házi
segítségnyújtás

Napi díja 185,-


