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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

 
Ügyiratszám: 3318-4/2016. 

Ügyintéző: Csonka Imre 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2016. március 21-i ülésére 

 

 

Tárgy:  A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, valamint a helyi szociálpolitikai 

kerekasztalról szóló 15/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.1. pontja alapján a fenti tárgyban készült, 

mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

 

Kecskemét, 2016. február 22. 

 

           Engert Jakabné 

                      bizottsági elnök 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

          /2016. (III.21.) EtB. sz. határozat 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, valamint a helyi szociálpolitikai 

kerekasztalról szóló 15/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Engert 

Jakabné bizottsági elnök 3318-4/2016. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést változatlan tartalommal a 

közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2016. március 24-én 

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy:  A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, valamint a helyi szociálpolitikai 

kerekasztalról szóló 15/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda 

                                               Csonka Imre osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: Rendelet-tervezet 

 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: hatásvizsgálati lap 

           ESZII önköltség számítási táblázata 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Jogi és Ügyrendi Bizottság    .…/2016. (III.22.) JÜB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

  jegyző



 

 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

                    ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG   

_______________________________________________________ 
Ügyszám: 3318-3/2016. 

Ügyintéző: Csonka Imre 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. március 24-i ülésére 

 

 

Tárgy:  A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, valamint a helyi szociálpolitikai 

kerekasztalról szóló 15/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

BEVEZETŐ 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó 

szociális és gyermekjóléti ellátásokat, azok igénybevételének szabályait, a fizetendő térítési 

díjakat, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztal működését a 15/2011. (III.31.) 

önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Szer.) szabályozza. 

 

A rendelet módosítását elsősorban a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást érintő, 

2016. január 1-jén hatályba lépett jogszabályi változások indokolják. 

 

A fentiekre tekintettel az Esélyteremtési Bizottság a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.1. 

pontjában foglalt feladatkörében előkészítette a Szer. módosítását, amelyet az alábbi 

indoklással terjeszt a közgyűlés elé. 

 

 

A RENDELET-TERVEZET ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.). 92. § (2) bekezdése értelmében a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza 

többek között az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit, valamint a 

személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a 

térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait. A gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hasonlóan 

szabályozza az önkormányzat rendeleti szabályozással kapcsolatos kötelezettségeit, amelyről 

a Gyvt. 29. § (2) bekezdése rendelkezik. 

 

 

1. Az ellátások formáit érintő megállapítások 

 

2016. január 1. napját követően a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan, 

egy szervezeti és szakmai egységben működhet, települési szinten család- és gyermekjóléti 

szolgálat, járási szinten pedig család- és gyermekjóléti központ keretében. 
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A Gyvt., valamint az Szt. 2016. január 1. napján hatályba lépett rendelkezései alapján 

Kecskemét, mint járásszékhely település 2016. január 1. napjától az Egészségügyi és Szociális 

Intézmények Igazgatósága (a továbbiakban: ESZII) telephelyeként család- és gyermekjóléti 

központot működtet, az alapfeladatokon túl biztosítva a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, a 

gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket, valamint a speciális szolgáltatásokat (utcai- 

és lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, kórházi szociális munka, 

gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat, jogi tájékoztatásnyújtás, pszichológiai 

tanácsadás, családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia). A hatósági 

feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek és a speciális szolgáltatások vonatkozásában a 

járásszékhely által működtetett intézmény illetékességi területe kiterjed a járást alkotó 

települések lakosságára is. 

 

E törvényi változásnak megfelelően a rendeletben a személyes gondoskodás formáit 

tartalmazó szakaszokat, valamint a rendelet hatályát pontosítani kell. 

 

 

2. Az intézményi térítési díjakkal kapcsolatos megállapítások 

 

Az Szt. rendelkezései szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetében az 

intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, az intézményi 

térítési díjat pedig a fenntartónak tárgyév április 1-jéig kell megállapítania. Az intézményi 

térítési díj évente egy alkalommal korrigálható. 

A Gyvt. értelmében a gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség 

és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. A 

gyermekjóléti ellátásoknál a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözetét kell 

április 1-jéig megállapítani, viszont a törvény nem szab határidőt az intézményi térítési díj 

meghatározására. 

 
(Magyarázat:  intézményi térítési díj a fenntartó által meghatározott maximális díj; 

személyi térítési díj az ellátott havi jövedelme és az ellátási típus alapján ténylegesen fizetendő 

díj, amelyet az ellátás igénybevétele alapján az intézmény számláz ki az ellátottnak). 

 

A fenti eltéréstől függetlenül, az Szt. rendelkezéseit figyelembe véve április 1-jéig kell 

dönteni az intézményi térítési díjakról, amennyiben a díjakban változás történik. 

 

Az ESZII az Szt. és a Gyvt. rendelkezései alapján a szolgáltatási önköltséget mindegyik 

ellátási forma esetében kiszámította, illetve a bölcsődei ellátás esetében meghatározta a 

szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözetét. A szolgáltatási önköltség 

összegét ellátásonként az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

Az ESZII főigazgatójának javaslatát, valamint az ellátási szükségletek alakulását és az 

ellátotti kör lehetőségeit figyelembe véve a jelenlegi intézményi térítési díjak emelését nem 

tartjuk indokoltnak. Fontos megemlíteni, hogy az intézményi térítési díjak mértéke minden 

ellátás esetében a szolgáltatási önköltségnél alacsonyabb összegben van meghatározva. 

 

Az intézményi térítési díjakat egy ponton kell a rendeletben módosítani, amely azonban a 

térítési díj összegét nem érinti. Mivel az Szt. értelmében 2016. január 1-jétől a házi 

segítségnyújtás szociális segítésből és személyi gondozásból tevődik össze, a fenntartónak 

mindkét gondozási formára vonatkozóan külön-külön meg kell állapítania az intézményi 

térítési díjat. 
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A szociális segítés körébe tartozó feladatok: 

 

- lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés (takarítás, mosás, vasalás), 

- a háztartási tevékenységben való közreműködés (segítségnyújtás ételkészítésben, 

mosogatás, ruhajavítás, vízhordás, hóeltakarítás, kísérés), 

- segítségnyújtás a vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet 

elhárításában, 

- bentlakásos intézménybe történő beköltözés segítése. 

 

 

A személyi gondozás körébe tartozó feladatok: 

 

- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása (pl. mentális 

támogatás, tanácsadás, kapcsolattartás segítése, stb.), 

- gondozási és ápolási feladatok (mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, testfelület 

kezelése, haj- és körömápolás, mozgatás ágyban, felületi sebkezelés, 

gyógyszerkiváltás, vérnyomás- és vércukormérés, stb.). 

 

A fentiek azonban nem jelentik azt, hogy a gondozottak csak egyik vagy másik gondozási 

formában részesülhetnek. Az elvégzendő feladatok köre a gondozási szükséglet alapján kerül 

meghatározásra, így egy nagyobb gondozási szükségletű, személyi gondozást igénybe vevő 

ellátottnál nagy valószínűséggel a szociális segítés körébe tartozó feladatokat is el kell látni. 

Szakmailag a személyi higiéné és a környezeti higiéné nem egymásnak alárendelt, hanem 

mellérendelt értékek, így egyelőre a két tevékenység között az intézményi térítési díj 

vonatkozásában nem javasolunk különbséget tenni. 

 

A gyermekétkeztetés esetében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a szülők nyilatkozhatnak 

arról, hogy mely étkezést kérik, ezért a rendeletben célszerű a gyermekétkezésre vonatkozó 

térítési díjakat étkezésenként meghatározni.  

 

 

 

A RENDELET-TERVEZET RÉSZLETES INDOKLÁSA 

 

Az 1. §-hoz 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Városföld Község Önkormányzata által 

gyermekjóléti szolgáltatásra kötött ellátási szerződés a jogszabályi előírások alapján 

módosításra került, így 2016. március 1-jétől e szerződés tartalmazza a családsegítés, mint 

szociális alapszolgáltatás Városföldön történő ellátását is. Ennek következtében a Szer. 

hatályát pontosítani kell. 

 

Mivel a Gyvt. 40/A. §-ában foglalt feladatok vonatkozásában a gyermekjóléti központ 

illetékessége 2016. január 1-jétől a járás területére terjed ki, a Szer. területi hatályára 

vonatkozó rendelkezéseket ki kell egészíteni.  
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A 2-3. §-hoz 

 

A Gyvt. 2016. január 1-jén hatályba lépett módosításai alapján, a járásszékhelyeken 

gyermekjóléti központok helyett család- és gyermekjóléti központoknak kell működniük, 

ezért a Szer. érintett szakaszainak pontosítására van szükség. 

 

 

A 4. §-hoz 

 

A szakasz technikai jellegű módosítást tartalmaz. 

 

 

Az 5. §-hoz 

 

Az új törvényi szabályozásnak megfelelően ez a szakasz rendelkezik a Szer. intézményi 

térítési díjakat tartalmazó 2. mellékletének módosításáról a házi segítségnyújtás és a 

gyermekétkeztetés vonatkozásában. 

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést, valamint személyi gondozást is kell 

biztosítani, a személyi térítési díj alapja pedig az e tevékenységekre fordított gondozási órák 

száma. A törvénymódosítás rendelkezéseit figyelembe véve mindkét tevékenység esetében 

meg kell állapítani az intézményi térítési díj mértékét. A házi segítségnyújtás intézményi 

térítési díját a többi ellátás díjához hasonlóan nem javasoljuk változtatni, így mind a szociális 

segítés, mind pedig a személyi gondozás esetében 700 Ft/óra intézményi térítési díj kerül 

meghatározásra. 

A gyermekétkeztetés térítési díjai sem változnak, ezek esetében a jelenlegi térítési díj, a 

bölcsőde kivételével, étkezésenként kerül meghatározásra (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, 

vacsora). 

 

 

A 6. §-hoz 

 

A szakasz hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, a hatályba lépés időpontja 2016. április 1. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

 

Kecskemét, 2016. február 22. 

 

 

      Engert Jakabné 

                         bizottsági elnök 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, 

azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, valamint 

a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 15/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 

módosításához 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi hatása nincs. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági hatása nincs.  

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre és egészségre gyakorolt hatása nincs. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

nincsenek. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendelet megalkotásának szükségességét magasabb szintű jogszabályok változásai 

indokolják. A jogalkotás elmaradása esetén az önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseinek nem felelne meg. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…./2016. (…..) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, valamint a helyi szociálpolitikai 

kerekasztalról szóló 

15/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés a) és f) pontjában, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

29. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. §  Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a 

fizetendő térítési díjakról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 

15/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szer.) 2. § (1a) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „(1a) A rendelet hatálya 

 

 a) a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás tekintetében, ezen ellátások 

biztosítására Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Városföld Község 

Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján a Városföld község 

közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 3. § 

(1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre, 

 

  b) a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében, ezen ellátások 

biztosítására Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Városföld Község 

Önkormányzata között létrejött ellátási szerződés alapján a Városföld község 

közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, családsegítés 

esetén az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében, valamint gyermekjóléti szolgáltatás esetén a 

Gyvt. 4. § (1)bekezdésében meghatározott személyekre, 

 

 c) a Gyvt. 40/A. §-ában meghatározott feladatok vonatkozásában a Kecskeméti Járás 

közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre is 

kiterjed.” 

 

2. § A Szer. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „10. § Az Szt. 64. §-a szerinti családsegítést az Egészségügyi és Szociális Intézmények 

Igazgatósága család- és gyermekjóléti központban biztosítja.” 

 



11 

 

 

3. § A Szer. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „16. § (1) A Gyvt. 39-40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat az 

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága család- és gyermekjóléti 

központban biztosítja. 

 

 (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Egészségügyi és Szociális 

Intézmények Igazgatósága a család- és gyermekjóléti központban biztosítja a Gyvt. 

40/A. §-ában meghatározott feladatokat.” 

 

 

4. § A Szer. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a rendeletben szabályozott személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokért és a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.” 

 

 

5. § A Szer. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

6. § Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba, és 2016. április 2-án hatályát veszti. 
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1. melléklet a ../2016. (...........) önkormányzati rendelethez 

 

„2. melléklet a 15/2011. (III.31.) önkormányzati rendelethez 

 

  

Intézményi térítési díjak 

 
 

 

1. A gyermekétkeztetés térítési díja ÁFA nélkül 

 

1.1. bölcsőde 364 Ft/fő/nap 

 

1.2. óvoda (normál és diétás)  

1.2.1. tízórai   54 Ft/fő/nap 

1.2.2. ebéd 186 Ft/fő/nap 

1.2.3. uzsonna 51 Ft/fő/nap 

1.2.4. összesen 291 Ft/fő/nap 

 

1.3. általános iskola 

1.3.1. tízórai 67 Ft/fő/nap  

1.3.2. ebéd 239 Ft/fő/nap 

1.3.3. uzsonna 63 Ft/fő/nap 

1.3.4. összesen 369 Ft/fő/nap 

 

1.4. gimnázium, szakközépiskola, szakiskola 
1.4.1. tízórai 69 Ft/fő/nap 

1.4.2. ebéd 265 Ft/fő/nap 

1.4.3. uzsonna 77 Ft/fő/nap 

1.4.4. összesen 411 Ft/fő/nap  

 

1.5. kollégiumi és diákotthoni ellátás 

1.5.1. reggeli 79 Ft/fő/nap 

1.5.2. tízórai 69 Ft/fő/nap 

1.5.3. ebéd 265 Ft/fő/nap 

1.5.4. uzsonna 77 Ft/fő/nap 

1.5.5. vacsora 98 Ft/fő/nap 

1.5.6. összesen 588 Ft/fő/nap 

 

1.6. nyári napközis otthoni ellátás (egész napos ellátás): 780 Ft/fő/nap 

 

1.7. speciális szakiskola 

1.7.1. tízórai 69 Ft/fő/nap 

1.7.2. ebéd 265 Ft/fő/nap 

1.7.3. uzsonna 77 Ft/fő/nap 

1.7.4. összesen 411 Ft/fő/nap 
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2. Szociális alapszolgáltatások térítési díja  

 

2.1. szociális étkeztetés 410 Ft/fő/nap  

 

2.2. házi segítségnyújtás 

2.2.1. szociális segítés 700 Ft/fő/óra 

2.2.2. személyi gondozás 700 Ft/fő/óra 

 

2.3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 100 Ft/fő/nap 

 

2.4. támogató szolgálat: 

2.4.1. személyi segítés 300 Ft/fő/óra 

2.4.2. szállítási díj 50 Ft/km 

 

2.5. nappali ellátást biztosító intézményi ellátások: 

2.5.1. idősek nappali ellátása 0 Ft/fő/nap 

2.5.2. fogyatékosok nappali ellátása 0 Ft/fő/nap 

2.5.3. fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel 410 Ft/fő/nap 

 

 

 

3. Szociális szakosított ellátások térítési díja 

           

3.1. idősek otthona 3000 Ft/fő/nap 90000 Ft/fő/hó 

3.2. demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 3000 Ft/fő/nap 90000 Ft/fő/hó 

3.3. fogyatékosok otthona 3000 Ft/fő/nap 90000 Ft/fő/hó 

3.4. idősek gondozóháza  3000 Ft/fő/nap 90000 Ft/fő/hó 

 

 

 

4. Gyermekjóléti alapellátások térítési díja 

 

4.1. bölcsődei gondozás 0 Ft/fő/nap 

 

 

 

5. Szociálisan rászorulónak nem minősülő személy által fizetendő térítési díjak 

 

5.1. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 100 Ft/fő/nap 

 

5.2. támogató szolgálat 

5.2.1. személyi segítés 1200 Ft/fő/óra 

5.2.2. szállítási díj 150 Ft/km” 

 

 

 

 


