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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

…/…. . (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezete 
 

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

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3)-(4) bekezdésében, 62. § (2) 
bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
szóló 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében, 5. § (3)  bekezdésében, 31. § (1) 
bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésének 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontjában, 39. § (1) bekezdésében, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Tömörkény Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. E rendelet hatálya 
 

1. § 
 

E rendelet hatálya az alábbi szociális  
a) alapszolgáltatás:  

aa)  étkeztetés, 
ab) házi segítségnyújtás, 
ac) nappali ellátás,   
ad)  családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás (aa-ad) pont, a  továbbiakban együtt: alapszolgáltatás) 
Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek közigazgatási területére 

b) a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásként ápolást, gondozást nyújtó intézmények, idősek otthona: 
ba)  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egész Csongrád Megye közigazgatási területére, és 
bb)  Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon általi ellátás Csongrád és Bács-Kiskun megye közigazgatási 
területére (ba-bb) pont, a  továbbiakban együtt: szakosított ellátás)  
igénybevételére terjed ki.  

 
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 
2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái  

 
2. §  

 
(1) A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által Telephelyén (Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz.) biztosított 

személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák: 
a) szociális alapszolgáltatások: 

aa)  étkeztetés, 
ab) házi segítségnyújtás, 
ac)  családsegítés, és gyermekjóléti szolgáltatás, 
ad)  nappali ellátás: időskorúak nappali ellátása 

b) szakosított ellátás: ápolást, gondozást nyújtó intézmény Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 
(Csanytelek, Kossuth u. 39.) 

(2) A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által (Tömörkény, Ifjúság u. 8. sz.) biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátási formák: 
a) szociális alapszolgáltatások: 

aa)  étkeztetés, 
ab)  házi segítségnyújtás, 
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ac)  nappali ellátás (időskorúak nappali ellátása), 
b) szakosított ellátások: (ápolás, gondozást nyújtó intézmények) 

ba)  Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Csanytelek, Kossuth u. 39.)  
bb)  Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény, Ifjúság u. 8.) 

 
3.  A szociális alapszolgáltatás és szakosított ellátás igénybe vételének rendje 

 
3. §  

 
(1) Az 1. §  a) pontjában rögzített alapszolgáltatások igénybevételére irányuló kérelem 

a) a Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál (Csanytelek, Kossuth u. 39. sz.) 
b) a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnál (Tömörkény, Ifjúság u. 8.) 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) foglaltak 
szerint terjeszthető elő. 

(2) Az 1. §  b) pontjába foglalt szakosított ellátás iránti kérelem az (1) bekezdésben szabályozott rendben 
nyújtható be.  

(3) Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Telephelyén 
(Csanytelek, Baross G. u. 2. sz.) díjmentesen vehető igénybe. 
 

4. Soron kívüli elhelyezés szabályai 
 

4. § 
 

A szakosított ellátást nyújtó intézmény vezetője az ellátást igénylő személy soron kívüli elhelyezéséről akkor is 
gondoskodhat, ha: 
a) az igénylő gondozását egészségügyi intézmény tovább nem biztosítja, 
b) az igénylő ellátásáról házi segítségnyújtás keretében nem lehet gondoskodni, 
c) az igénylő tartósan önmaga ápolásáról nem képes gondoskodni és nincs ápolását, gondozását vállaló hozzátartozója 

vagy más személy. 
5. Étkeztetés 

 
5. § 

 
(1) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki: 

a) a 65. életévét betöltötte, 
b) mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga 

ellátásáról (részben, vagy teljesen) nem tud gondoskodni, 
c) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján 

fogyatékossági támogatásban részesül, 
d) szakorvosi ellátást nyújtó fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 

képes, 
e) bejelentett lakóhellyel nem rendelkező hajléktalan, 
f) hátrányos munkaerő-piaci helyzete miatt aktív korúak ellátásában részesül. 

(2) Az intézmény vezetője azonnali hatállyal megtagadhatja, 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) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, szociálisan nem rászorult személyek e rendelet 4 mellékletében 
meghatározott térítési díj megfizetésével vehetik igénybe az étkeztetést. 

 
6. Házi segítségnyújtás 

 
6. § 

 
(1) A házi segítségnyújtást a gondozó az intézményvezető engedélyével megtagadhatja, ismételt esetben 

pedig az ellátás megszüntetését kezdeményezheti, ha a segítségnyújtásra jogosult szociális gondozót 
munkájában szándékosan akadályozza (pl. a gondozott a gondozót a lakásába nem engedi be, a gondozó 
testi épségét, biztonságát veszélyezteti). 
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(2) A házi segítségnyújtás megtagadásáról a gondozó jegyzőkönyvet köteles készíteni és átadni az intézmény 
vezetőjének, aki haladéktalanul köteles megküldeni azt az intézmény fenntartójának. 

 
7. Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás 

 
7. § 

 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás keretében: 
a) egyéni esetkezelést végeznek, 
b) a társszervek és az önkormányzatok közreműködésével eseti felkérés alapján biztosítják a 

csoportmunkát, melyen a résztvevők álláskeresési technikákat, módszereket sajátíthatnak el, 
c) aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedését segítő programot szerveznek, 
d) adósságkezelési tanácsadást működtetnek, 
e) adományokat közvetítenek, 
f) klubfoglalkozást tartanak, 
g) pénzkezelési szabályzat alapján a kliensek nevére megállapított, a családgondozók által adott 

meghatalmazás alapján felvett segélyek kezelésében részt vállalnak,  
h) részt vesznek az Esélyegyenlőségi Program végrehajtásában, továbbá 
i) a gyermekek nyári étkeztetése lebonyolításában. 

 
8. Nappali ellátás 

 
8. § 

 
(1) 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, 

b) fertőző beteg, vagy kórokozó hordozó, 
c) közveszélyes, vagy elmebeteg, 
d) közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására képtelen. 

(2) Az ellátás határozott vagy határozatlan időtartamra biztosítható.  
(3) Az ellátás keretében az intézmény az ellátott igényétől függően napi kétszeri étkezést (kivéve idősek 

nappali ellátása), valamint szükség szerint egészségügyi ellátást biztosít. 
(4) Meg kell szüntetni az ellátást annak a személynek, aki: 

a) fertőző beteg, vagy kórokozó hordozó, 
b) közveszélye, vagy elmebeteg, 
c) közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására képtelen. 
 

9. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények, Idősek Otthona 
 

9. § 
 

(1) A szakosított ellátás határozott vagy határozatlan időtartamra e rendelet  3. § (1) bekezdés a)-b) pontjában 
írt szociális intézményben vehető igénybe az 1. §-ában rögzített módon. 

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

 
10. Térítési díj 

 
10. § 

 
(1) A szociális alapszolgáltatások és intézményi szakosított elhelyezések intézményi térítési díjainak összegét e 

rendelet 1-2. melléklete tartalmazza. 
(2) A személyi térítési díjak összegét az intézmény fenntartója mérsékelheti, elengedheti, amennyiben a 

szolgáltatást igénybevevő létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, valamint 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd és a térítési díj megfizetése az étkezés, a házi 
segítségnyújtás igénybevétele esetén saját és családja megélhetését súlyosan veszélyezteti. A kérelem a 
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rendkívüli élethelyzetet bizonyító iratokkal együtt az intézmény fenntartójához nyújtható be. Az 
intézmény fenntartója a térítési díj összegének mérsékléséről, elengedéséről határozattal dönt. 

(3) A (2) bekezdés szerinti méltányosság minimum 1 hónap és maximum 6 hónap időtartamban határozható 
meg. 

(4) E rendelet 3. melléklete szerint jogosult méltányosság gyakorlására a szociális intézmény vezetője. 
(5) A szociálisan nem rászorult személyekre irányadó térítési díj összegét e rendelet 4. melléklete szerint 

szabályozza az intézmény fenntartója. 
(6) A  szolgáltatást igénybevevőjének,  a fizetésre kötelezettnek a térítési díj összegét:  

a) a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által nyújtott szociális ellátásokért a tárgyhót követő hónap 
15. napjáig az intézmény számlájára, 

b) a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által nyújtott szociális ellátásokért a tárgyhónap 
15. napjáig az intézmény számlájára 

kell befizetni. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

11. Hatályba léptető rendelkezés 
 

11.  § 
 
Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba. 
    
 
 
 
 
 

Forgó Henrik      Kató Pálné 
polgármester      jegyző 

 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetése: 2013. június 28. 
         Kató Pálné  
     jegyző
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1 . mellékelt …/…. ( … ...) önkormányzati rendelet-tervezethez 
 

Sor-
szám 

A B C D E 
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 

Szolgáltatás 
formája 

2013. évi 
költségvetési 
tám. (Ft/fő)) 

Egy szolgáltatási 
egységre jutó 

2013. évi 
költségvetési 
támogatás 

(Ft/fő) 

2013. évi tárgyévre 
tervezett szolgáltatási 

önköltség (Ft/fő) 

2013. évi intézményi térítési 
díj (Ft/fő) 

1. 

étkezés 
ellátási 
területen 
(Csanytelek) 

60.896,- 243,- 
egy ellátási 
nap (adag) 
önköltsége 

943,- 
egy ellátási 
nap (adag) 
térítési díja 

700,-helyett 
500,- 

1.1. 
étel házhoz 
szállítása 
(Csanytelek) 

  
házhoz 
szállítás 
önköltsége 

200,- 
házhoz 
szállítás  
(ellátási nap) 

200,- 

1.2. étkezés 
(Felgyő) 

60.896,- 243,- 
egy ellátási 
nap (adag) 
önköltsége 

657,- 
egy ellátási 
nap (adag) 
térítési díja 

415,- 

1.2.1 

étkezés 
(Felgyő) 
(akinek a 
jövedelme a 
nyugdíjmini-
mumot nem 
haladja meg) 

285,- 

1.3. étel házhoz 
szállítása   

házhoz 
szállítás 
önköltsége 

85,- 
házhoz 
szállítás 
(ellátási nap) 

85,- 

2. 

házi segítség-
nyújtás 
(ellátási 
területen) 

188.500,- 94,- 
egy 
gondozási óra 
önköltsége 

1.918,- 
egy 
gondozási óra 
térítési díja 

1.824,-
helyett 0,- 

3. 
nappali ellátás 
– Idősek 
Klubja 

 
163.500,- 

 
 

 
651,- 

 
 

egy ellátási 
nap önköltség 

 
673,- 

egy ellátási 
nap térítési 
díja (csak 
nappali 
tartózkodás 
esetén) 

22,- 
helyett 0,- 

egy ellátási nap térítési 
díja (nappali tartózkodás 
és étkeztetés esetén) 

 
500,- 

4. 

ápolást, 
gondozást 
nyújtó 
intézmény – 
idősek otthona 

989.579,- 2.711,- 
egy főre jutó 
napi 
önköltség 

5.177,- 

 
* 
napi térítési 
díj  
 

2.465,-
helyett 
2.365,- 

havi térítési 
díj 

73.950,-
helyett 
70.950,- 

5. * Az étkezés napi térítési díjak költségei 
 
5.1. 

reggeli térítési 
díja 152,- Ft/fő/nap 

 
5.2. 

ebéd  
térítési díja 372,- Ft/fő/nap 

 
5.3. 

vacsora térítési 
díja 152,- Ft/fő/nap 
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2 . mellékelt …/…. ( … ...) önkormányzati rendelet-tervezethez 

Sor-
szám 

A B C D E 
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 

Szolgáltatás 
formája 

2013. évi 
költségvetési 
támogatás 

(Ft/fő) 

Egy szolgáltatási 
egységre jutó 

2013. évi 
költségvetési 
támogatás 

(Ft/fő) 

2013. évi tárgyévre 
tervezett szolgáltatási 

önköltség (Ft/fő) 

2013. évi intézményi 
térítési díj (Ft/fő) 

1. 

 
étkezés 
(ellátási 
területen) 

 
 

60.896,- 

 
 

243,- 

 
egy ellátási 
nap (adag) 
önköltsége 

 
 

653,- 

egy  
ellátási  
nap (adag) 
térítési  
díja 

 
 

410,- 

1.1. 

 
Étel házhoz 
szállítása 

  egy ellátási 
nap (adag) 
szállítási 
önköltsége 

 
 

150,- 

egy ellátási 
nap házhoz 
száll. 

 
 

150,- 

2. 

házi segítség-
nyújtás 
(ellátási 
területen) 

 
 

188.500,- 

 
 

94,- 

egy 
gondozási óra 
önköltsége 

 
 

779,- 

egy 
gondozási óra 
térítési díja 

 
685,- 

helyett  
 

0,- 

3. 

 
 
 
nappali ellátás 
– Idősek 
Klubja 

 
 
 
 

163.500,- 
 

 

 
 
 
 

651,- 
 

 

 
 
 
egy ellátási 
nap önköltség 

 
 
 

 
562,- 

egy ellátási 
nap térítési 
díja (csak 
nappali) 
tartózkodás 
esetén 

 
 
 

0,- 

egy ellátási nap térítési 
díja (nappali tartózkodás 
és étkeztetés esetén) 

 
410,- 

4. 

ápolást, 
gondozást 
nyújtó 
intézmény – 
idősek otthona 

 
 

994.204,- 

 
 

2.724,- 

 
egy főre jutó 
napi 
önköltség 

 
 

5.059,- 

 
* 
napi  
térítési díj  
 

 
 

2.335,- 

havi  
térítési díj 

 
70.050,- 

5. * Az étkezés napi térítési díjak  költségei 
 
5.1 

reggeli térítési 
díja 220,- Ft/fő/nap 

 
5.2 

ebéd  
térítési díja 550,- Ft/fő/nap 

 
5.3 

vacsora térítési 
díja 350,- Ft/fő/nap 

 
5.4 

diétás tízórai 
térítési díja 160,- Ft/fő/nap 

 
5.5 

diétás uzsonna 
díja 140,- Ft/fő/nap 
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3 . mellékelt …/…. ( … ...) önkormányzati rendelet-tervezethez 
 
 

A B C D 
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) 

 
  
 

Étkeztetés 

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

egy ellátási nap (adag/ a 
térítési díj 40%) 

 
165,- 

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

egy ellátási nap (adag/ a 
térítési díj 50%) 

 
205,- 

Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum  
150 %-át nem haladja meg 

egy ellátási nap (adag/ a 
térítési díja 60%) 

 
245,- 

Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 170 
%-át nem haladja meg 

egy ellátási nap (adag/ a 
térítési díja 80%) 

 
330,- 

 
 

4 . mellékelt …/…. ( … ...) önkormányzati rendelet tervezethez 
 

Sor-
szám 

A B C D 
Szociálisan nem rászorult személyek térítési díjainak meghatározása 

Intézmény 
megnevezése Szolgáltatás fajtája Szolgáltatási egység 

megnevezése 
2013. évi térítési díj 

(Ft/fő) 

1. 

Gondozási 
Központ 

Rózsafüzér 
Szociális Otthon 

étkeztetés ellátási nap (adag) 510,- 

2. 
Remény Szociális 
Alapszolgáltató 

Központ 

étkeztetés (Csanytelek) ellátási nap (adag) 700,- 

étkeztetés (Felgyő) ellátási nap (adag) 620,- 
 
 
 
 


