
Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2010. (III. 17.) rendelete

az egyes szociális ellátások szabályozásáról
 
 
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény / továbbiakban Sztv./ 26. §-ában, a 32. § (3)
bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazások alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja
1. §

(1) E rendelet célja, hogy az Sztv. helyi végrehajtásaként a helyi sajátosságoknak megfelelően,
meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit,
jogosultsági feltételeit, azok érvényesítésének garanciáit.

 
A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Ásványráró község közigazgatási területén életvitelszerűen élő, a
mindenkori hatályos Sztv. hatálya alá tartozó személyekre.
 
(2) Az önkormányzat hatáskörébe és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulóknak – ide
értve az Sztv. 3. § (2) bekezdésében foglalt személyeket is – átmeneti segélyt, étkezést biztosítani, ha
ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.
 
 

Hatásköri rendelkezések
3. §

(1) Jelen rendeletben meghatározott feladat- és hatáskörök tekintetében – a (2) bekezdés és (3)
bekezdésben foglalt átruházott hatáskörök kivételével - a képviselő-testület jár el.

(2) A Szociális Bizottság dönt: a helyi lakásfenntartási támogatásról, az átmeneti segélyről, az eseti
gyógyszertámogatásról.

(3) A polgármester dönt: rendkívüli átmeneti segélyről, a temetési segélyről, köztemetésről, kamatmentes
kölcsönről.

 

 

 

II. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások, az ellátások formái

Aktív korúak ellátása



 
Rendszeres szociális segély

4. §
 

(1)   A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek vonatkozásában az együttműködésre kijelölt
szerv a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ (továbbiakban Családsegítő Központ).

(2)   A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a rendszeres szociális segély folyósításának
feltételeként köteles együttműködni a Családsegítő Központtal, illetve az általuk meghatározott
esetekben más szervekkel.

(3)   A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében köteles:

a)      az Sztv-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni,
b)     a Családsegítő Központtal, illetve a beilleszkedési programban megjelölt szervezetekkel rendszeres

kapcsolatot tartani, az általuk előírt időpontban, de legalább kéthavonta személyesen megjelenni.

(4)   Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési kötelezettsége
teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3
munkanapon belül bejelenteni a Családsegítő Központ, illetve az általa meghatározott
szervezet/szervezetek felé. Az akadályoztatás okát a bejelentéssel egyidejűleg, de legkésőbb 5
munkanapon belül köteles hitelt érdemlő módon igazolni, melynek megalapozottságát a Családsegítő
Központ köteles vizsgálni.

5. §

(1)   A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a Családsegítő Központtal való együttműködés
keretében az alábbiak szerint köteles eljárni:

a)      a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését
követő 15 napon belül meg kell jelennie a Családsegítő Központnál,

b)      részt kell vennie az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő program kidolgozásában,
c)      megállapodást kell kötnie a beilleszkedési program megvalósítására 60 napon belül,
d)     eleget kell tennie a beilleszkedést segítő programra kötött megállapodásban foglaltaknak.

(2)   A Családsegítő Központ – a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 17. §-ban meghatározott feladatain túl -
írásban tájékoztatja az önkormányzatot:

a)      a nem foglalkoztatott személy nyilvántartásba vételéről,
b)      a beilleszkedést segítő programról,
c)      a beilleszkedést segítő program módosításáról, annak egy példányával.

(3)   A beilleszkedést segítő programok típusai:

a)      a rendszeres szociális segélyben részesülő személy saját erőforrásainak feltárására irányuló egyéni
programok,

b)      a megváltozott élethelyzethez való alkalmazkodást, tartós munkanélküliség okozta traumák
feloldását segítő programok,

c)      életmódot formáló egyéni és csoportos foglalkozások, egészségi, szociális és mentális állapot
javítását célzó programok / kommunikációs tréning, személyiségfejlesztő tréning /

d)     hátrányos helyzetből adódó problémák leküzdését szolgáló programok.



6. §

(1)   A z együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben
részesülő személy számára felróható okból:

a)      a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba
vétele céljából nem jelenik meg a Családsegítő Központnál,

b)      az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget,
c)      a beilleszkedést segítő program bármely pontjának nem tesz eleget,
d)     akadályoztatása okát az előírt határidőben nem jelenti, vagy hitelt érdemlően igazolni nem tudja,
e)      a beilleszkedést segítő programban meghatározott szervezettel/szervezetekkel a kapcsolatot nem

veszi fel, vagy az általuk meghatározott időben nem jelenik meg,
f)       a beilleszkedést segítő program kidolgozásában nem működik közre,
g)      a beilleszkedést segítő programot nem írja alá.

 
(2)   Az együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén a Családsegítő Központ soron kívül vizsgálja a

mulasztás okát, s amennyiben az a nem foglalkoztatott személy számára felróható, úgy az
együttműködési kötelezettség megszegését 3 munkanapon belül köteles az önkormányzatnak jelezni.

7. §

Az együttműködésre kötelezett rendszeres szociális segélyben részesülő személy az önkormányzattal
kötött megállapodásban vállalhatja az Szt. 35. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítését a törvényben
foglalt feltételekkel.
 

Lakásfenntartási támogatás
8. §

 
(1)   A Képviselő-testület az Sztv. 38. § (1) bekezdés a), b) pontja szerinti normatív lakásfenntartási
támogatást az Sztv. 38-39. §-ra figyelemmel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat az Sztv. 38. § (1) c) pontja szerinti helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a
személynek vagy családnak, akinek

a.)    a háztartásában az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, továbbá

b.)   a lakásfenntartás költségei a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át elérik.
 
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti havi lakásfenntartási kiadások között az Sztv. 38. § (10)
bekezdésében meghatározott kiadások az alábbiak szerint vehetők figyelembe:

a.)    lakbér, vagy albérleti díj max. 6000 Ft/hó
b.)   lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete max. 10.000 Ft/hó
c.)    csatornahasználati díj 3 m3/fő/hó
d.)   szemétszállítás költsége
e.)    villanyáram világítási célra max. 100 KW/hó
f.)    víz fogyasztás 3 m3/fő/hó
g.)   tüzelőanyag költsége: fűtési idényre számítva 10.000 Ft/hó mértékig

(4) A lakásfenntartási költségeket a tárgyhavi, vagy tárgyhót megelőző számlával, átutalási
postautalvánnyal, a lakás célú pénzintézeti kölcsönt pénzintézeti igazolással, a lakbér, albérleti díj havi
összegét bérleti szerződéssel kell alátámasztani.

(5) A lakásfenntarási támogatás iránti kérelem évente 2 alkalommal nyújtható be.



(6) A támogatás legfeljebb 1 évre adható meg, kivéve a fűtési költségek támogatását, amikor a támogatás
legfeljebb 6 hónapra, egy fűtési időszakra állapítható meg. A fűtési időszak alatt az október 15 – április
15. közötti időszakot kell érteni.

(7) A lakásfenntartási támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként egyaránt megállapítható.
Természetbeni ellátásként kell megállapítani akkor, ha
a) a kérelem erre irányul
b) a kérelmező életvitele alapján feltételezhető, hogy a pénzbeli ellátás felhasználása nem a lakhatás
megőrzése érdekében történik.

(8) A természetbeni ellátás formái: közüzemi díjak, lakbér, pénzintézeti kölcsön törlesztő részének –
számla alapján – közvetlenül a szolgáltatónak, bérbe adónak, kölcsönt nyújtó pénzintézetnek havonta,
vagy megállapodás szerinti időpontokban történő átutalása, tüzelőanyag biztosítása.

(9) A pézbeni támogatás mértéke havonta a mindenkori minimálbér 10 %-a.
 
(10) A támogatásra való jogosultság megszűnik, ha e rendeletben megállapított feltételek megszűnnek.
 
(11) Nem állapítható meg lakásfenntartási támogatás a 8. §-ban foglalt feltételek fennállása esetén sem, ha

a.)    a lakásfelhasználó vagy vele közös háztartásban élő személy(ek) lakáshasznosításból származó
jövedelemmel rendelkezik,

b.)   akinek az ellátását az önkormányzat átmeneti vagy tartós elhelyezést nyújtó intézményben
biztosítja,

c.)    a kérelmező vagy vele közös háztartásban élő személy(ek) lakásán felül az Sztv. 4.§ (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott értékű vagyonnal rendelkezik,

d.)   aki a lakásfenntartási költségeinek megfizetésével hátralékban van, támogatásban csak abban az
esetben részesülhet, ha hátralékát a támogatás előtt megfizette illetve írásban vállalja, hogy a
hátralékot legfeljebb 12 hónap alatt megfizeti – havonta egyenlő részletekben – és ennek
megtörténtét minden hó 15. napjáig igazolja a Polgármesteri Hivatalban,

e.) jogcím nélküli lakáshasználó.
 
 

Átmeneti segély
9. §

 
(1)   A Szociális Bizottság átmeneti segélyt állapít meg annak az Sztv. 4.§ (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott vagyonnal nem rendelkező személynek,
a) akinek a családjában az egy fôre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át, valamint
b) egyedül élő esetén annak150 %-át.
 
(2) Átmeneti segély adható:

a) egyszeri alkalommal - melynek összege legalább 1.000,- forint, de legfeljebb 30.000,- forint lehet.
b) havi rendszerességgel legfeljebb 12 hónapra, melynek összege legalább 1.000,- forint/hó, legfeljebb
10.000,- forint/hó lehet.

(3) Átmeneti segély természetbeni és pénzbeni ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni ellátást kell
megállapítani akkor, ha
a) a kérelem erre irányul vagy
b) az ellátásban részesülô életvitele alapján feltételezhetô, hogy a segély felhasználása nem
rendeltetésének megfelelôen történik.

(4) Természetben nyújtott átmeneti segély formája lehet: élelmiszercsomag, utazási bérlet, tüzelőanyag,
étkezés térítési díjának megfizetése, közüzemi számla kiegyenlítése.



 

(5) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően átmeneti segélyben részesíthető különös
méltánylást érdemlő sürgős esetben az, aki (súlyos-, tartós-, átmeneti egészségkárosodás, elemi kár vagy
azzal kapcsolatos indokolt és jelentős kiadások, költségek felmerülése miatt) rendkívüli élethelyzetbe
került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne. Ebben az esetben a segély megállapítására a
polgármester jogosult. Ilyen esetben a segély iránti kérelem elbírálásához szükséges igazolások előzetes
beszerzésétől is el lehet tekinteni. Az így hozott döntésről a polgármester a Szociális Bizottság soron
következő ülésén beszámol. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat utólag pótolni kell.
 
 

Kamatmentes kölcsön
10. §

 
(1) A lakás karbantartási és felújítási költségekhez – pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő –
kamatmentes kölcsönt biztosít annak a személynek, akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem
haladja meg
a)                  családban élők esetében a nyugdíjminimum 175%-át
b)                  gyermekét(eit) egyedül nevelő szülő, továbbá az olyan család esetében, amelyben fogyatékos
vagy tartósan és súlyosan beteg személy él a nyugdíjminimum 200%-át
c)                  egyedül élő személy esetén a nyugdíjminimum 225%-át.
 
(2) A saját vagy a család létfenntartását jelentősen megnehezítő élethelyzetbe került személy részére is
biztosítható kamatmentes kölcsön, amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
 
(3) A kölcsön összege a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladhatja meg. A kölcsönt a folyósítás
időpontját követő hónaptól kezdődően a szerződésben feltüntetett egyenlő részletben kell visszafizetni, de
legfeljebb 12 hónapig.
 
(4) Kamatmentes kölcsönnek a kérelemben megjelöltektől eltérő célú felhasználása esetén a jogosult a
kölcsön, illetve a hátralékos összege, valamint annak a Ptk. 232. § (2) bekezdésében meghatározott
mértékű kamata (jegybanki alapkamat) azonnali visszafizetésére kötelezhető.
 
(5) A kamatmentes kölcsön nyújtása, visszatérítésre kötelezés, valamint a fizetési halasztás engedélyezése
a polgármester hatáskörébe tartozik.
 

Eseti gyógyszertámogatás
11. §

 
(1) Méltányosságból a szociális bizottság az eseti gyógyszerkiadások részleges támogatását állapítja meg
annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum
háromszorosát, és az eseti gyógyszerköltsége meghaladja az egy főre jutó jövedelem 10 %-át.
 
(2) Kérelemhez csatolni kell:
-a gyógyszertár igazolását a gyógyszerköltségekről illetve a gyógyászati segédeszköz összegéről.
 

Temetési segély
12. §

 
(1) Temetési segélyre jogosult az az eltemettető, akinek családjában az egy főre számított havi családi
jövedelemhatár nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.
 
(2) A temetési segély megállapítása szempontjából a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség
200.000 Ft. A temetési segély mértéke minimum a temetési költség 10 %-a, és legfeljebb a temetési



költség 20 %-a lehet.
 
(3) A temetési segély megállapítására a polgármester jogosult.
 
(4) A temetési segély kérelemre adható. A segély iránti kérelem a temetés napjától számított 30 napon
belül nyújtható be a Polgármesteri Hivatalnál.
 
 

Köztemetés
13. §

 
Az önkormányzat polgármestere az Sztv. szerint gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő
eltemettetéséről, valamint a megtérítés elrendeléséről
 

Méltányossági közgyógyellátás
14. §

 
(1) Az Sztv. 50. § (3) bekezdése alapján méltányosságból közgyógyellátásra jogosult, akinek
a) a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 175
%-át, egyedül élő esetén a 200 %-át
b) az igazolt havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 20%-át.

 (2) Amennyiben a felmerülő gyógyszerköltség az (1) bekezdés b) pont illetve a (2) bekezdés b) pont
szerinti mértéket meghaladja, de nem tekinthető tartósnak, a kérelmező támogatásáról közgyógyellátás
helyett gyógyszertámogatás céljára megállapított átmeneti segély formájában kell gondoskodni.

(3) Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránt előterjesztett kérelemben mellékelni kell:
-       a családban élők jövedelméről szóló igazolásokat,
-       háziorvos igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletről.
 
(4) A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot e rendeletben meghatározott feltételek alapján a
jegyző állapítja meg.
 
 

III. fejezet
 

Szociális szolgáltatások
15. §

 
Ásványráró Község Önkormányzata az Sztv. 86. § alapján az alábbi személyes gondoskodás formáit
biztosítja.
 
(1) Szociális alapszolgáltatások

a) étkeztetés
b ) házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
c) családsegítés
d) időskorúak nappali ellátása
e) fogyatékosok nappali ellátása,
f) hajléktalanok nappali ellátása

.
(2) Szociális szakosított ellátások

a) hajléktalanok átmeneti szállása



 
(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások  igénybevételének rendjét a szociális intézmények
fenntartója a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás határozza meg a települési önkormányzatok
egyetértésével
 

 

IV. fejezet

Térítési díj
16. §

 
(1)   A felnőtt étkeztetés intézményi térítési díjait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
 
(2) A Képviselő-testület a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás 4/2010. (II. 11.) KT. számú
határozata alapján a 2. számú mellékletben megállapítja a szociális ellátások intézményi térítési díját,
valamint a 3. számú mellékletben a személyi térítési díjakat.
 
(3) A személyi térítési díjból adható kedvezményekről a Képviselő-testület dönt. A térítési díj összege
csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett rendkívüli élethelyzete ezt indokolttá teszi, valamint a
jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át.
 

V. fejezet

Szociálpolitikai kerekasztal
17. §

 
(1) A Képviselő-testület szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.
 
(2) A kerekasztal tagjai:

-            A mindenkori Szociális Bizottság elnöke
-            Helyi Védőnő
-            Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató

 

VI. fejezet

Eljárási rendelkezések
18. §

 
E rendeletet az Sztv-vel, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm.
rendelettel, továbbá az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III.
27.) Korm. rendelettel, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II. 17.)
Korm. rendelettel együtt kell értelmezni és alkalmazni.
 

19. §

(1) A ellátás iránti kérelmet valamennyi szociális ellátási formára vonatkozóan a Polgármesteri Hivatalban
lehet előterjeszteni.



(2) A kérelemet az erre rendszeresített formanyomtatványok felhasználásával kell benyújtani.

(3) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni támogatásra történő jogosultság elbírálásához a
kérelmező köteles a maga és közeli hozzátartozói személyi adatairól, családja vagyoni és jövedelmi
viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat mellékelni, vagy annak hivatalból történő
megkéréséhez hozzájárulni.

 (4) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével vizsgálható.

Záró rendelkezések

20. §
 
(1) E rendelet 2010. április 1. napján lép hatályba.
 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ásványráró Község Önkormányzata
Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 4/2009. (IV. 24.) rendelete.
 
 
 
                     Böősy Imre                                                              Dr. Minkó Nikoletta
                    polgármester                                                                        jegyző
 
 
 
Kihirdetve:
 
Ásványráró, 2010. március 17.
 
 
 
Dr. Minkó Nikoletta
       jegyző

1. számú melléklet
 
 
 

Felnőtt étkeztetés intézményi térítési díja
 
 
 
Alkalmazottak:(csak ebéd)                                                              471 Ft + ÁFA /adag
 
Vendég étkezők: (csak ebéd)
                           - saját elvitellel:                                                     471 Ft + ÁFA /adag
                           - házhoz szállítással:                                              481 Ft + ÁFA /adag
 

2. számú melléklet
 

Intézményi térítési díjak ellátási formák szerint:
 
 



Étkeztetés (ebéd)                                                                             
    helyben fogyasztással, illetve elvitellel:                                 360,-Ft +ÁFA /adag
    lakásra kiszállítással:                                                              400,-Ft+ÁFA /adag
 
Házi segítségnyújtás

házi szoc. gondozók óradíja                                            500,-Ft/ óra
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                                  300,-Ft/hó

        10,-Ft/nap
Nappali ellátások

Idősek klubjai                                                                       120,-Ft/nap
      - Demens személyek ellátása:           

            napi egyszeri étkezés:                                          392,-Ft+Áfa /adag
                  igénybevételi díj:                                                 120,-Ft/nap
 
Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye:                                                   

            napi egyszeri étkezés:                                          392,-Ft+Áfa /adag
                  igénybevételi díj:                                                 120,-Ft/nap
 
Nappali Melegedő                                                                 térítésmentes

 
 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:

Hajléktalanok Átmeneti Szállása                                     22 200,-Ft/hó
                                                                                               740,-Ft/nap

 

                                                                                                                      3. számú melléklet
 

A szociális intézményekben fizetendő személyi térítési díjak
összegének megállapítása

 

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével
állapítja meg az 1. sz. mellékletben foglalt intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak
szerint.
A 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 4/A§ (2) bek. értelmében minimális személyi térítési díj:
            - étkeztetés esetében:                                                50,-Ft/nap
            - nappali ellátás esetében

a.) étkezés igénybevételével:                         70,-Ft/nap
b.) étkezés igénybevétele nélkül:                   20,-Ft/nap

 
Étkeztetés

 
JÖVEDELEMHATÁR: Helyben fogyasztással illetve

elvitellel
+ Áfa

Lakásra szállítással
+ Áfa

 
0          -  28 500 40. -Ft+ Áfa =50.- Ft   72.- Ft+Áfa=  90.- Ft
28 501 - 42 750 88.- Ft+Áfa=110.- Ft 112.- Ft+Áfa=140.- Ft
42 751 – 57 100 120.-Ft+Áfa=150.- Ft 152.- Ft+Áfa=190.- Ft
57 101 -71 250 200.-Ft+Áfa=250.- Ft 232.- Ft+Áfa=290.- Ft
71 251.-85 500 280.-Ft+Áfa=350.- Ft 320.- Ft+Áfa=400.- Ft
85 501 - 360.-Ft+Áfa=450.- Ft 400.- Ft+Áfa=500.- Ft

 
Házi segítségnyújtás



 
JÖVEDELEMHATÁR: Öregségi nyugdíj-

minimum %-a:
Fizetendő személyi térítési díj

Ft/óra
0 - 28 500 100 50
28 501 – 42 750 150 100
42 751 – 57 000 200 200
57 001 – 71 250 250 300
71 251 – 85 500 300 400
81 501 - 300 fölött 500

 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                         300,-Ft/hó
                                                                                    10,-Ft/nap
Napközbeni ellátások

 
Idősek klubjai:

JÖVEDELEMHATÁR: Igénybevételi díj napi térítési díja
0  -  28 500 20,-Ft
28 501 - 42 750 40,-Ft
42 751 – 57 100 60,-Ft
57 101 -71 250 80,-Ft
71 251.-85 500 100,-Ft
85 501 - 120,-Ft

 
Demens személyek nappali ellátása és Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye:
 

JÖVEDELEMHATÁR: Étkezés napi térítési díj
(ebéd)+ Áfa

Igénybevételi díj napi térítési
díja

0   -  28 500   40.- Ft+Áfa=  50.- Ft 20,-Ft
28 501 - 42 750   88.- Ft+Áfa=110.- Ft 40,-Ft
42 751 – 57 100 120.-Ft+Áfa=150.- Ft 60,-Ft
57 101 -71 250 200.-Ft+Áfa=250.- Ft 80,-Ft
71 251.-85 500 280.-Ft+Áfa=350.- Ft 100,-Ft
85 501 - 360.-Ft+Áfa=450.- Ft 120,-Ft

 
Nappali Melegedő                                                     térítésmentes
 
 
Átmeneti ellátást nyújtó intézmények:

 
Hajléktalanok Átmeneti Szállása
 

JÖVEDELEMHA-TÁR: Napi személyi térítési díj Havi személyi térítési díj
-  28 500 170,-Ft 5 000,-Ft

28 501 – 42 825 220,-Ft 6 500,-Ft
42 826 – 49 875 270,-Ft 8 000,-Ft
49 876 – 57 100 400,-Ft 12 000,-Ft
57 101 -73 500 530,-,Ft 16 000,-Ft

73 501- 740,-Ft 22 200,- Ft
 

 


