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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 a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában kapott származékos jogalkotási felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) 
bekezdésében, a 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 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 
pontjában, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdésében  meghatározott feladatkörében 
eljárva az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásban foglalt jogalapon Csongrád Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete, Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Tömörkény Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete határozatába foglalt hozzájárulásával, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai 
és Településfejlesztési Bizottság  az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2014. (XI. 28.) 
önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés b) pontja és 24. § (2) bekezdés e) pontja szerinti véleményének 
kikérésével, továbbá a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértési joga gyakorlását 
biztosító, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 81. §-a szerint eljárva, a következőket 
rendeli el: 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. E rendelet hatálya 
 

1. § 
 

E rendelet hatálya az alábbi szociális  
a) alapszolgáltatások esetén 

aa) étkeztetés: Csanytelek község, Csongrád város, Felgyő község, Tömörkény község 
közigazgatási területére 

ab) házi segítségnyújtás: Csanytelek község,, Csongrád város, Felgyő község, Tömörkény község 
közigazgatási területére 

ac) családsegítés: Csanytelek község,, Csongrád város, Felgyő község, Tömörkény község 
közigazgatási területére 

ad) nappali ellátás:  
ada)  idősek  nappali  ellátása:  Csongrád  város, Csanytelek község, Tömörkény község 

közigazgatási területére, 
adb)  demens személyek nappali ellátása: Csongrád város közigazgatási területére,  
adc)  fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása: Csongrád város, Felgyő   község, 

Csanytelek község, Tömörkény község közigazgatási területére, 
ae) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás: Csongrád város, Felgyő, Csanytelek és Tömörkény 

községek, továbbá megállapodás alapján Tiszasas község közigazgatási területére, 
af) támogató szolgáltatás: Csongrád város, Felgyő község, Csanytelek község, Tömörkény község 

közigazgatási területére, 
ag) pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátásai: Csongrád város, Felgyő község, Csanytelek 

község, Tömörkény község közigazgatási területére, 
ah) tanyagondnoki szolgáltatás: Csongrád város közigazgatási területére (az aa)-ah) pont a 

továbbiakban együtt: alapszolgáltatás) 
terjed ki; 

b) a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátásként ápolást, gondozást nyújtó intézmények, idősek otthona: 
ba)  a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ egész Csongrád megye közigazgatási területén,  
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bb)  a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon általi ellátása Csongrád és Bács-Kiskun megye   
közigazgatási  területén igénybe vett szakosított ellátásra (a ba)-bb) pont a  továbbiakban együtt: 
szakosított ellátás)  

terjed ki. 
  
 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
 

2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái  
 

2. §  
 

(1) A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által az Alapító Okiratában, továbbá szolgáltatási nyilvántartásában 
meghatározott ellátási területén és engedélyezett létszáma szerint az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátási 
formák biztosítására kötelezett: 
a) az intézmény telephelyén (Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz.) nyújtott szociális alapszolgáltatásokként: 

aa)  étkeztetés, 
ab)  házi segítségnyújtás, 
ac)  családsegítés, 
ad)        nappali ellátás keretében  időskorúak nappali ellátása; 

b) az intézmény székhelyén (Csanytelek, Kossuth u. 39. sz.) nyújtott szakosított ellátásként:  
ba)        idősek otthonában végzett ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás. 

(2) Az (1) bekezdés aa)-ac) pontjában írt alapszolgáltatások feladatát Felgyő Község Önkormányzata és  az 
ac) pontban írt alapszolgáltatást pedig Tömörkény Község Önkormányzata beintegrálta a Remény 
Szociális Alapszolgáltatási Központ telephelyére akként, hogy az étkeztetés és házi segítségnyújtás 
alapszolgáltatása igénybevételére  Felgyő községben a Széchenyi u. 2. sz. és Tömörkény községben az Ifjúsági 
u. 8. sz. alatt lévő helyiség, annak  nyitva tartási ideje alatt az ellátást igénybe vevők számára 
rendelkezésre áll.              

(3) A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által az Alapító Okiratában, továbbá szolgáltatási 
nyilvántartásában meghatározott ellátási területén és engedélyezett létszáma szerint az alábbi személyes gondoskodást 
nyújtó ellátási formák nyújtására kötelezett: 
a) az intézmény telephelyein nyújtott szociális alapszolgáltatásokként: 

aa)  étkeztetés az intézmény telephelyén (Tömörkény, Petőfi u. 9/a. sz.), 
ab)  házi segítségnyújtás az intézmény telephelyén  (Tömörkény, Szabadság tér 1.), 
ac)  időskorúak nappali ellátása az intézmény telephelyén (Tömörkény, Szabadság tér 1.), 

b) az intézmény székhelyén (Tömörkény, Ifjúság u. 8.) nyújtott szakosított ellátás:  
ba)  idősek otthonában végzett ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás. 

(4) Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által az Alapító Okiratában, továbbá 
szolgáltatási nyilvántartásában meghatározott ellátási területén és engedélyezett létszáma szerint az alábbi személyes 
gondoskodást nyújtó ellátási formák nyújtására kötelezett: 
a) az intézmény székhelyén (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.) nyújtott szociális alapellátásként: 

aa) családsegítés, 
ab) tanyagondnoki szolgáltatások  (4 körzetben); 

b) az intézmény telephelyén I. sz. Alapellátási Központ (6640 Csongrád, Gr. Apponyi A.u. 5.) 
által nyújtott szociális alapellátásként: 
ba) étkeztetés, 
bb) nappali ellátás: időskorúak nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása; 

c) az intézmény telephelyén II. sz. Alapellátási Központ (6640 Csongrád, Fő u. 64.) által 
nyújtott alapellátásként: 
ca)  házi segítségnyújtás, 
cb)  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
cc)  pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 
cd)  szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
ce)  támogató szolgáltatás, 
cf)   étkeztetés, 
cg)        nappali ellátás: időskorúak nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása; 

d) az intézmény telephelyén III. sz. Alapellátási Központ (6640 Csongrád, Bokros u. 29.) által 
nyújtott alapellátásként: 
da)  nappali ellátás: időskorúak nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása,  
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db)  étkeztetés; 
e) az intézmény telephelyén Fogyatékosok Nappali Intézménye (6640 Csongrád, Síp u. 3.) által 

nyújtott szociális alapellátásként 
ea)  nappali ellátás: fogyatékos személyek nappali ellátása. 

 
 

3.  A szociális alapszolgáltatás és szakosított ellátás igénybe vételének rendje 
 
3. §  

 
A 2. § -ban rögzített szolgáltatások igénybevételére irányuló kérelem 
a) a Remény Szociális Alapszolgáltató Központnál (Csanytelek, Kossuth u. 39. sz.) és 

telephelyén:  Csanytelek, Baross Gábor u. 2.sz.) alatt, 
b) a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonnál (Tömörkény, Ifjúság u. 8. sz.) és 

telephelyein:  Tömörkény, Szabadság tér 1.sz.  és Tömörkény, Petőfi u. 9. sz.) alatt,  
c) az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központnál (Csongrád, Kossuth tér 7.)  és 
 telephelyein: 

ca)        I. sz. Alapellátási Központ (6640 Csongrád, Gr. Apponyi A. u. 5.); 
  étkeztetés, nappali ellátás: időskorúak nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása, 
cb) II. sz. Alapellátási Központ (6640 Csongrád, Fő u. 64.); 

házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 
szenvedélybetegek közösségi ellátása, támogató szolgáltatás, étkeztetés, nappali ellátás: időskorúak nappali 
ellátása, demens személyek nappali ellátása,  

cc)  III. sz. Alapellátási Központ (6640 Csongrád, Bokros u. 29.); 
          nappali ellátás: időskorúak nappali ellátása, demens személyek nappali ellátása, étkeztetés,           
cd) Fogyatékosok Nappali Intézménye (6640 Csongrád, Síp u. 3.) nappali ellátás: fogyatékos személyek 

nappali ellátása  
terjeszthető elő. 

 
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. Szociális étkeztetés 
 

5. § 
 

(1) A szociális étkeztetés igénybe vételekor 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 étkeztetési hely házirendjét megsérti, agresszív magatartást tanúsít, 
b) az ellátás ideje alatt a közegészségügyi, járványügyi szabályokat nem tartja be. 
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(3) A szociális étkeztetés igénybe vétele után fizetendő intézményi térítési díj általános forgalmi adó nélküli 
összegét e rendelet 1. melléklete rögzíti. 

(4) Azon személyek, akik a szolgáltatások (1) bekezdés hatálya alá nem tartoznak, az Esély Szociális és 
Gyermekjóléti Alapellátási Központ e rendelet 6. mellékletében meghatározott általános forgalmi adó 
nélküli térítési díj ellenében vehetnek igénybe étkeztetést.  

 
 

6. Házi segítségnyújtás 
 

6. § 
 
(1) A házi segítségnyújtást a gondozó az intézményvezető engedélyével megtagadhatja, ismételt esetben pedig az ellátás 

megszüntetését kezdeményezheti, ha a házi segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót munkájában 
szándékosan akadályozza (pl. a gondozott a gondozót a lakásába nem engedi be, a gondozó testi épségét, 
biztonságát veszélyezteti). 

(2) A házi segítségnyújtás megtagadásáról a gondozó jegyzőkönyvet köteles készíteni és átadni az intézmény 
vezetőjének, aki haladéktalanul köteles megküldeni azt az intézmény fenntartójának a szükséges eljárás 
lefolytatása érdekében. 

 
7. Családsegítés  

 
7. § 

 
A Családsegítő Szolgáltatás keretében foglalkoztatott közalkalmazottak: 
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) adósságkezelési tanácsadást működtetnek, 
d) adományokat közvetítenek, 
e) klubfoglalkozást tartanak, 
f) pénzkezelési szabályzat alapján a kliensek nevére megállapított, a családgondozók által adott 

meghatalmazás alapján felvett segélyek, támogatások kezelésében részt vállalnak,  
g) részt vesznek az Esélyegyenlőségi Program, továbbá a szociális és egészségügyi alaptérképben foglalt 

feladatok végrehajtásában, továbbá 
h) a gyermekek nyári szociális 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) ön- és közveszélyes, vagy elmebeteg, 
d) közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására képtelen. 

(2) A nappali ellátás határozott vagy határozatlan időtartamra biztosítható. Fogyatékos személyek intézményébe 
az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet. 

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

(4) A nappali ellátás keretében az intézmény, az ellátott igényétől függően, napi kétszeri étkezést (kivéve 
idősek nappali ellátása), valamint szükség szerint egészségügyi ellátást biztosít. 

(5) Meg kell szüntetni az ellátást annak a személynek, aki: 
a)  fertőző beteg, vagy kórokozó hordozó, 
b) ön- és közveszélyes, vagy elmebeteg, 
c) közösségi életvitelre, a közösségi normák betartására képtelen. 
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9. Tanyagondnoki szolgáltatás 
 

9. § 
 

(1) Tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatás körébe tartozó feladatok különösen: 
a) Alapfeladatok: 

aa) étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítésben való közreműködés, 
ab)  egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre, 

egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítás), 
ac)  óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek oktatási-nevelési intézménybe történő szállítása. 

b) Kiegészítő feladatok: 
ba)  közösségi, művelődési, sport, szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, 
bb)  lakossági szolgáltatások háztartási gépek javításának intézése, táp, termény beszerzés, 

ügyintézés, 
bc)  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 jelentkező igények felmérése, más szolgáltatási formákhoz történő 

hozzáférés segítése. 
(2) Tanyagondnoki szolgáltatás 4 körzetre bontott az alábbiak szerint: 

1. körzet:  tanya  001 -  335-ig, 
2. körzet:  tanya  336 -  814-ig, 
3. körzet:  tanya  815 - 1359-ig, 
4. körzet:  tanya    1360 - 1722-ig. 

(3)  Tanyagondnoki körzetenként 1 fő társadalmi aktívát lehet alkalmazni. A társadalmi aktíva feladata 
a) tanácsadás, 
b) informálás, 
c) kapcsolattartás. 

 

10. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

10. § 

Szabad kapacitás esetén a szolgáltatás szociálisan nem rászorult személy részére is nyújtható, e rendelet 6. 
mellékletében meghatározott térítési díj ellenében. 

 

11. Közösségi ellátások 

11. § 

Közösségi ellátás keretében kell gondoskodni pszichiátriai és szenvedélybeteg személyekről. 

 

12. Támogató szolgáltatás 

12. § 

(1)   A támogató szolgáltatás a kötelező feladat-ellátásán túl: 
a) személyi segítő szolgálatot, 
b) szállító szolgálatot, 
c) tanácsadást működtet, továbbá 
d) gyógyászati segédeszköz kölcsönzését biztosítja. 

(2) Azon fogyatékos személyek, akik nem minősülnek szociális rászorultaknak, e rendelet 6. mellékletében 
meghatározott térítési díj ellenében a szolgáltatást igénybe vehetik.  

 
 

13. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények, Idősek Otthona 
 

13. § 
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(1) A szakosított ellátás határozott vagy határozatlan időtartamra e rendelet 2. §-ban írt szociális 

intézményekben vehető igénybe.  
(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 betegséggel küzd vagy szenvedélybeteg. 

(3) A tartós bentlakásos szociális intézményekben belépési hozzájárulás fizetésére férőhely számot nem különít el  a 
fenntartó, külön díj megállapításától eltekint, így annak fizetésére nem kötelezhető az ellátást igénybe vevő.     

 
 

14. Intézményi térítési díj 
 

14. § 
 

(1) A szociális alapszolgáltatások és intézményi szakosított elhelyezések intézményi térítési díj összegét e rendelet 1-
2-3. melléklete tartalmazza. 

(2) Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, 
valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd és az intézményi térítési díj 
megfizetése az étkeztetés, a házi segítségnyújtás igénybevétele esetén saját és családja megélhetését 
súlyosan veszélyezteti, úgy a rendkívüli élethelyzetet bizonyító iratokkal együtt az intézmény 
fenntartójához kérelmet nyújthat be.  A személyi térítési díjak összegét, annak hátraléka összegét az intézmény 
fenntartója (határozatba foglalva) részben, vagy teljes összegében mérsékelheti, elengedheti. 

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

(4) A szociális intézmény vezetője e rendelet 4-5. melléklete szerint jogosult az ellátást igénybe vevő számára 
megállapított általános forgalmi adó nélküli intézményi térítési díj összege mérséklésére, méltányosság 
gyakorlására. 

(5) A szociálisan nem rászorult személy által igénybevett szolgáltatás után fizetendő térítési díj általános 
forgalmi adó nélküli összegét e rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

(6) A szolgáltatást igénybevevőjének, a fizetésre kötelezettnek az intézményi térítési díj összegét  
a) a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által nyújtott szociális ellátásokért a tárgyhót 

követő hónap 10. napjáig az intézmény számlájára, 
b) a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által nyújtott szociális ellátásokért a 

tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az intézmény számlájára, 
c) az Esély Szociális és Gyermekvédelmi Alapellátási Központ által nyújtott szociális 

ellátásokért a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig az intézmény számlájára, vagy személyesen 
Csongrád, Kossuth tér 7. szám alatt 

kell befizetni.  
(7) A megállapított intézményi térítési díjakról a www.csanytelek.hu honlapon az érintett lakosság 

tájékoztatást kap.  
 

15. Szociálpolitikai Kerekasztal 
 

15. § 
 
(1) A fenntartó a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások fejlesztése, az ellátások 

színvonalának és hatékonyságának folyamatos emelése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése 
különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, és 
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében szociálpolitikai kerekasztalt működtet. 

(2)     A kerekasztal tagjai: 
a) Csongrád Város Önkormányzata Egészségügyi-, Szociális- és Ifjúsági Bizottsága képviselője, 
b) Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ intézményvezetője, 
c) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezetője, 
d) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetője, 
e) Máltai Szeretetszolgálat képviselője, 
f) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének képviselője, 
g) Római Katolikus Egyház képviselője.  

(3) A kerekasztal működési rendjét maga határozza meg. 

http://www.csanytelek.hu/
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
16. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 

 
16.  § 

 
(1) E rendelet 2015. július 01. napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési  

díjakról szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet.  
 
 
 
 
 
 

Forgó Henrik      Kató Pálné 
polgármester         jegyző 

 
 
Záradék: 
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetése: ……………………….. 
 
 
 
 
         Kató Pálné  

                 jegyző
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1. melléklet a ../…. .  (.. . ...) önkormányzati rendelet-tervezethez 
 

Sor-
szám 

A B C 

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 

 
Szolgáltatás 

formája 

 
Szolgáltatási önköltség 

összege (Ft/fő) 

 
Intézményi térítési díj összege (Ft/fő) 

1. 
szociális 

étkeztetés 
(Csanytelek) 

egy ellátási 
nap (adag) 
önköltsége 

750,- 
egy ellátási nap 

(adag) nettó térítési 
díjának összege 

410,- 

1.1. 
Étel házhoz 

szállítása 
(Csanytelek) 

házhoz 
szállítás 

önköltsége 
200,- 

házhoz szállítás 
(ellátási nap) 

200,- 

1.2. 
szociális 

étkeztetés 
(Felgyő) 

egy ellátási 
nap (adag) 
önköltsége 

525,- 
egy ellátási nap 

(adag) nettó térítési 
díj összege 

400,- 

1.2.2. 
Étel házhoz 

szállítása 
(Felgyő) 

Házhoz 
szállítás 

önköltsége 
120,- 

házhoz szállítás 
(ellátási nap) 

120,- 

2. 

házi segítség-
nyújtás 
(ellátási 

területen) 

egy gondozási 
óra 

önköltsége 
1470,- 

egy gondozási 
óra térítési díj 

összege 
0,- 

3. 

nappali ellátás – 
Idősek Klubja 

csak nappali 
tartózkodás esetén 

egy ellátási 
nap 

önköltsége 

 
460,- 

egy ellátási nap 
térítési díj összege 

 
0,- 

 

3.1. 

nappali ellátás – 
Idősek Klubja 

nappali 
tartózkodás és 

étkeztetés esetén 

egy ellátási 
nap 

önköltsége 
750,- 

egy ellátási nap 
(adag) térítési díja 

(nettó) 
410,- 

4. 

ápolást, 
gondozást nyújtó 

intézmény – 
idősek otthona 
(Csanytelek) 

1 főre jutó 
napi 

önköltség 
5045,- 

napi térítési díj 
összege (Ft)* 

2.500,- 

havi térítési díj 
összege (Ft) 

 
75.000,- 

 

4.1. Belépési hozzájárulás 
férőhely 

kijelöléssel 
(Ft/férőhely) 

0,- 

5.  Az étkeztetés napi térítési díjainak költségei 

5.1. reggeli 152,- Ft/fő/nap/adag 

5.2. ebéd 372,- Ft/fő/nap/adag 

5.3. vacsora 152,- Ft/fő/nap/adag 
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2. melléklet a ../…. .  (.. . ...) önkormányzati rendelet-tervezethez 
 

Sor-
szám 

A B C 

Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 

 
Szolgáltatás 

formája 

Szolgáltatási önköltség 
összege (Ft/fő) 

Intézményi térítési díj összege (Ft/fő) 

1. 
szociális 

étkeztetés 
 

egy ellátási 
nap (adag) 
önköltsége 

565,- 
egy ellátási nap 

(adag) nettó térítési 
díjának összege 

325,- 

1.1. 
étel házhoz 
szállítása 

 

házhoz 
szállítás 

önköltsége 
150,- 

házhoz szállítás 
(ellátási nap) 

150,- 

2. 

házi segítség-
nyújtás 
(ellátási 

területen) 

egy gondozási 
óra 

önköltsége 
885,- 

egy gondozási 
óra térítési díj 

összege 
0,- 

3. 

nappali ellátás – 
Idősek Klubja 

csak nappali 
tartózkodás esetén 

egy ellátási 
nap 

önköltsége 
570,- 

egy ellátási nap 
térítési díj összege 

 
0,- 

 

3.1. 

nappali ellátás – 
Idősek Klubja 

nappali 
tartózkodás és 

étkeztetés esetén 

egy ellátási 
nap 

önköltsége 
565,- 

egy ellátási nap 
(adag) térítési díja 

(nettó) 
325,- 

4. 

ápolást, 
gondozást nyújtó 

intézmény – 
idősek otthona 
(Tömörkény) 

1 főre jutó 
napi 

önköltség 
5110,- 

napi térítési díj 
összege (Ft)* 

2.470,- 

havi térítési díj 
összege (Ft) 

 
74.100,- 

 

4.1. 
 

Belépési hozzájárulás 

férőhely 
kijelöléssel 

(Ft/férőhely) 
0,- 

5.  Az étkeztetés napi térítési díjainak költségei 

5.1. reggeli 220,- Ft/fő/nap/adag 

5.2. ebéd 550,- Ft/fő/nap/adag 

5.3. vacsora 350,- Ft/fő/nap/adag 

5.4. diétás tízórai 160,- Ft/fő/nap/adag 

5.5. diétás uzsonna 140,- Ft/fő/nap/adag 
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3. melléklet a ../…. .  (.. . ...) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 

Sor-
szám 

A B C 

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 

Szolgáltatás 
formája 

Szolgáltatási önköltség 
összege (Ft/fő) 

Intézményi térítési díj összege 
(Ft/fő) 

1. 

szociális 
étkeztetés 
(ellátási 

területen) 

egy ellátási 
nap (adag) 
önköltsége 

558.- 

egy ellátási nap 
(adag) nettó 

térítési díjának 
összege 

345.- 

1.1. 
étel házhoz 
szállítása 

(Csanytelek) 

házhoz 
szállítás 

önköltsége 
0.- 

házhoz szállítás 
(ellátási nap) 

0.- 

2. 

házi segítség-
nyújtás 
(ellátási 

területen) 

egy gondozási 
óra 

önköltsége 
1364.- 

egy gondozási 
óra térítési díj 

összege 
545.- 

3. 
Támogató 

szolgálat (ellátási 
területen) 

1 
feladategység 
önköltsége 

2.706.- 
 

egy szolgálati óra 
térítési díja 

60.- 

egy szállítási km 
térítési díja 

100.- 

4. 

Jelzőrendszeres 
házi 

segítségnyújtás 
(ellátási 

területen) 
-100 db készülék 

1 készülék 
napi 

önköltsége 
113.- 

egy készülék 
/ellátási nap 

30.- 

5. 

nappali ellátás – 
Idősek Klubja 

csak nappali 
tartózkodás esetén 

egy ellátási 
nap 

önköltsége 
1079.- 

egy ellátási nap 
térítési díj összege 

 
0.- 

 

5.1. 

nappali ellátás – 
Idősek Klubja 

nappali 
tartózkodás és 

étkeztetés esetén 

egy ellátási 
nap 

önköltsége 
1079.- 

egy ellátási nap 
(adag) térítési díja 

(nettó) 
345.- 

6. 
Fogyatékos 
személyek 

nappali ellátása 

 
1 főre jutó 

napi költség 

csak 
napközbeni 
tartózkodást 
igénybevevők 

1.993 

csak napközbeni 
tartózkodás esetén 

0.- 

napközbeni 
tart. és 

étkezést 
igénybevevők 

nappali 
tartózkodás és 
étkezés esetén 

345.- 
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4. melléklet a ../…. .  (.. . ...) önkormányzati rendelet-tervezethez 
 

Sor-
szám 

A B C 

1. 
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon által 

Intézményi térítési díjból adott kedvezmények – személyi térítési díj megállapítása során  
Étkeztetés  

 
 

 

1.1. 
Akinek a havi jövedelme a nyugdíj minimum 100 %-
át nem haladja meg 

egy ellátási nap (adag) az  
intézményi térítési díj 40%-a 

nettó 
130.- Ft 

1.2. 
Akinek a havi jövedelme a nyugdíj minimum 130 %-
át nem haladja meg 

egy ellátási nap (adag) az  
intézményi térítési díj 50%-a 

nettó 
165.- Ft 

1.3. 
Akinek a havi jövedelme a nyugdíj minimum 150 %-
át nem haladja meg 

egy ellátási nap (adag) az  
intézményi térítési díja 60%-a 

nettó 
195.- Ft 

1.4. 
Akinek a havi jövedelme a nyugdíj minimum 170 %-
át nem haladja meg 

egy ellátási nap (adag) az  
intézményi térítési díja 80%-a 

nettó 
260.- Ft 

 
5. melléklet a ../…. .  (.. . ...) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 
 

Sorszám 
A B C 

 
1. 

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által 
Intézményi térítési díjból adott kedvezmények – személyi térítési díj megállapítása során 

 

 
1.1. Étkeztetés  

Akinek a havi jövedelme a nyugdíj 
minimum 100 %-át nem haladja meg egy ellátási nap (adag) térítési díja  

nettó 
225.- Ft 

 
1.2. 

 

Házi 
segítség-
nyújtás 

Akinek a havi jövedelme a 
nyugdíjminimum 300 %-át nem 
haladja meg 

egy gondozási óra díja 0.- 

 
1.3. 

 

 
Támogató 
szolgálat 

 

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

személyi segítés 1 óra térítési díja 0.- 

egy szállítási kilométer térítési díja 0.- 

 
 
 

6. melléklet a ../…. .  (.. . ...) önkormányzati rendelet-tervezethez 
 

Sorszám 
A B C 

 
 

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központban a  
szociálisan nem rászorult személyek térítési díjainak meghatározása 

1. 
Étkeztetés ellátási nap /adag/ 

nettó 
475.-Ft 

2. 
Támogató 
szolgálat 

szállítási km díja 
nettó 

125.-Ft 

személyi segítés szolgálati óradíja 
nettó 

545.-Ft 
3. Jelzőrendszeres 

házi 
segítségnyújtás 

napidíj 
 

nettó 
190.-Ft 

 
 


