Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról
Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdésében, a
10.§ (1) bekezdésében, 17. § (5) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdésének b) pontjában, a 26.§ában, a 32.§ (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45.§-ában, a 48.§ (4)
bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben és a 132.§ (4) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 16.§ (1) bekezdésében, 18.§ (2) bekezdésében és a
131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk(1) bekezdés a)
pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra a magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és

letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként
elismert személyekre, akik Csabaszabadi község közigazgatási területén :
bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, amennyiben életvitelszerűen ott is
laknak,
hajléktalanként a községben élnek, és a kérelem benyújtásakor nincs bejelentett lakó- vagy
tartózkodási helyük - kivéve a hajléktalan szálló.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1)
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak
a Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

2. Eljárási rendelkezések
2.§ (1) Az e rendeletben szabályozott szociális és gyermekjóléti ellátásra való jogosultság,
valamint a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására irányuló eljárás során, ha az Szt.
és a Gyvt. eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti
ellátások kérelmet az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Csabaszabadi kirendeltségén
lehet benyújtani ügyfélfogadási időben személyesen, vagy postai úton. A lakhatáshoz,
gyógyszer-kiadáshoz nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: rendszeres szociális ellátás)
megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített és a rendelet mellékletét képező
formanyomtatványon kell benyújtani. A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az

elektronikus ügyintézés kizárt.
(3) A rendkívüli települési támogatásra való jogosultság hivatalból is megállapítható az Szt. 45.§
(5) bekezdésében meghatározott szervek kezdeményezésére.
.
3.§ (1) A kérelmező köteles együttműködni a hivatallal a szociális helyzetének feltárásában.
A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához - ha jogszabály másként nem rendelkezik - e
rendelet szerint kell benyújtani a vagyoni, jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot,
illetve igazolást.
A jövedelemszámításnál irányadó időszak, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik:
a)

a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap;

b)

az egyéb jövedelmeknél egy év.

(2) A kérelemhez az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül csatolni kell az egyes
ellátásoknál meghatározott igazolások mellett:
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó jövedelemről kiállított igazolást, valamint a kapott gyermektartásdíjról, egyéb
szerződés alapján járó tartásdíjról, életjáradékról, az Szt. 4.§ (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott rendszeres pénzellátásokról kiállított igazolást, nyugellátásban vagy nyugdíjszerű
ellátásban részesülők esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított igazolást,
nyugdíjösszesítőt, kivéve, ha az ellátás a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt,
b) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató személy ösztöndíjáról,
felsőoktatási intézményi hallgatók szociális és egyéb juttatásairól az intézmény igazolását, ha a
nagykorú személy adóbevallásra kötelezett, a NAV igazolását,
c) a fizetett, levont gyermektartásdíjról a kifizető igazolást, a postai feladóvevényt, a jogosult
átvételi elismervényét, a jogosult nyilatkozatát a kapott gyermektartásdíj összegéről vagy az
önálló bírósági végrehajtó igazolását,
d) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszerességgel járó jövedelem
megszűnéséről az okiratot,
e) vállalkozási, őstermelői tevékenység megszűnéséről az illetékes hatóság igazolását, társas
vállalkozás esetén a cégbíróság döntését a cégjegyzékből való törlésről.
f) A nyilatkozatban szereplő jövedelemből csak a gyermektartásdíj címén levont vagy kifizetett
összeg vehető figyelembe csökkentő tényezőként.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a munkaviszonyban álló személy
keresőképtelenség miatt 30 napot meghaladóan táppénzes ellátásba részesül. A munkabér helyett
a táppénzt akkor lehet figyelembe venni, ha a keresőképtelenség előre láthatóan a 30 napot
meghaladja. Ha a keresőképtelenség a 30 napot nem haladja meg, a táppénzes állományba
kerülést megelőző hónapra járó munkabért kell figyelembe venni.
(4) Amennyiben a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegét igazolni
kell a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozóan. Ez esetben szükséges az illetékes
állami foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy a kérelmező az állami foglalkoztatási szervvel
együttműködik, annak nyilvántartásában regisztrált álláskeresőként szerepel.
(5) A jövedelemmel nem rendelkező, nem tanköteles, nappali tagozaton tanulmányokat nem
folytató, aktív korú személy részéről csatolni kell az illetékes állami foglalkoztatási szerv
igazolását arról, hogy az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, annak nyilvántartásában

regisztrált álláskeresőként szerepel.
(6) Családi pótlékra nem jogosult, 18. életévét betöltött, nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató felnőtt részéről igazolás szükséges a tanulói, hallgatói jogviszonyról.
(7) Csatolni kell a gyermek elhelyezés, illetve a gyámrendelés tárgyában hozott határozatot, a
gyermektartásdíjról szóló jogerős bírósági ítéletet, egyezséget jóváhagyó bírósági végzést, vagy
az állam által történő megelőlegezés esetén a gyámhivatali határozatot.
(8) Egyéb forrásból származó jövedelem esetén - különösen ingatlan hasznosítása - személyes
nyilatkozat szükséges.
(9) A családtámogatási ellátásokról nem kell igazolást csatolni.
4.§ E rendelet végrehajtása során az Szt. 4. § (1) bekezdésében, valamint a Gyvt. 5. §-ában
meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni.
5. § A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatásra való jogosultság helyi feltételei:
(1) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatásra való jogosultság megállapításának
egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja lakókörnyezetének
rendezettségét biztosítsa.
(2) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása érdekében a kérelmező vagy jogosult köteles
az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos
terület, járda tisztán tartására a szükséges intézkedéseket, munkálatokat megtenni.
(3) Amennyiben a környezettanulmány, helyszíni szemle során megállapítható, hogy az (1) és a
(2) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, a polgármester megfelelő, de legalább
5 napos határidő tűzésével a kérelmezőt, vagy a jogosultat – az elvégzendő feladatok konkrét
megjelölésével – felszólítja.
(4) Meg kell szüntetni a lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatásra való jogosultságát
annak a személynek, aki az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek felszólítás
ellenére nem tesz eleget.
6.§ (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekjóléti ellátások iránti kérelmek az év folyamán bármikor benyújthatók.
(2) A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési
támogatás, gyógyszertámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.
(3) A rendszeres pénzbeli ellátásokat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig házipénztárból
készpénzben vagy folyószámlára való átutalással fizeti ki a hivatal.
(4) A rendkívüli támogatások kifizetése a hatáskörrel rendelkező szerv döntését követően
legfeljebb 15 napon belül házipénztárból készpénzben vagy utalással történik.
7.§ (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és
gyermekjóléti ellátásokban részesülők a szociális helyzetükben, lakcímükben és egyéb ellátást
befolyásoló körülményükben bekövetkezett változást 15 napon belül kötelesek bejelenteni az
ellátást megállapító szervnek.
(2) A jogosult bejelentése vagy hivatalos tudomásszerzés alapján a havi rendszeres szociális
ellátás összegét felül kell vizsgálni, ha a megállapításának alapjául szolgáló jövedelemben
tartós változás történt vagy az ellátás megállapításánál figyelembe vett, egy háztartásban élő
családtagok létszáma megváltozott.

(3) A tartós jövedelem változás eseteire, valamint a bejelentést követő felülvizsgálatra az Szt.
25.§ (6)-(10) bekezdései az irányadóak.
8.§ A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítésére az Szt. 17. §-ában
foglaltakat kell alkalmazni.
9.§ (1) Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11§-ban foglalt
hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a
képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület bírálja el a rendelet 15. § (2) bekezdésében meghatározott rendkívüli
települési támogatás iránti kérelmeket, rendkívüli méltánylást érdemlő, egyedi esetekben;

3. A támogatások együtt folyósításának szabályai
10. § (1) Rendkívüli települési támogatást ugyanazon családban élők részére évente legfeljebb
négy alkalommal lehet megállapítani.
(2) A rendkívüli települési támogatást ugyanazon családban élők részére csak akkor lehet
ismételten megállapítani, ha az előző támogatás megállapítása óta legalább 90 nap eltelt, kivéve,
ha a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna vagy a kérelmező életét vagy testi
épségét veszélyeztetné, vagy ha a segély megállapítása az elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez való hozzájárulásként történik.
(3) Ha a családban élők a kérelem benyújtásának időpontjában egyféle rendszeres pénzbeli
ellátásban részesülnek, akkor az (1) bekezdésben meghatározott támogatást évente legfeljebb
három alkalommal lehet megállapítani.
(4) Ha a családban élők a kérelem benyújtásának időpontjában kétféle rendszeres pénzbeli
ellátásban részesülnek, akkor az (1) bekezdésben meghatározott támogatást évente legfeljebb két
alkalommal lehet megállapítani.
(5) A (3)-(4) bekezdés alkalmazásban rendszeres pénzbeli ellátásnak minősül a lakhatási
kiadásokhoz és a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás.

II. Fejezet
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekjóléti ellátások
4. Települési támogatások formái
11. § Szociális rászorultság esetén a jogosult számára az önkormányzat képviselő-testülete - az
Szt.-ben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint –átruházott hatáskörben
a) rendszeres települési támogatást:
aa) lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatást,
ab) gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást,

b) rendkívüli települési támogatást,
ba) temetési költséghez nyújtott települési támogatást,
5. Rendszeres települési támogatás
Lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás
12. § (1) Lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások
részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatás
az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak a villanyáram-, a szemétszállítás-,
illetve a tüzelőanyag költségeihez állapítható meg.
a) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás elsősorban a villamosenergia
szolgáltató, majd a szemétszállítást végző szolgáltató számlájára kerül átutalásra. A kifizetés
módjáról a határozatban tájékoztatni kell a jogosultat.
b) Amennyiben a lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatásban részesülőnek a
villamosenergia szolgáltató vezetett számláján öthavi átlagos fogyasztásának megfelelő
túlfizetése keletkezik, kérelemre szemétszállítást végző szolgáltató szolgáltatónak kell a lakhatási
támogatást átutalni.
c) Amennyiben
a lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatásban részesülő
szemétszállítási közszolgáltatásban nem részesül a lakhatási támogatást kérelemre gázpalack-,
illetve tűzifa vásárlására kell fordítani..
(2) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet
1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(2/A) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás megállapításához
a) a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének
hitelt érdemlő igazolása,
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, valamint
c) az Szt. 18. § la) pontja szerinti adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy
másolatának csatolása szükséges.
(3) Lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(3/A) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a
háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(3/B) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a
nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(4) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert
havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.
Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450 forint.
(5) Az elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden
további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(6) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege
a) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege a
lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM)
szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a)
szerinti mértéket meghaladja, de minimum 2 500 forint, maximum 6 000 Ft azzal, hogy a
támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(7) Az (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
TM = 0,3-

J-0,5 NYM
───── x 0,15,
NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell
meghatározni.
(8) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első
napjától illeti meg a kérelmezőt, a támogatást egy évre kell megállapítani.
13. § (1) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás folyósítása elsősorban a
szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a
szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is
rendelkezni kell, hogy a támogatás mely lakásfenntartási kiadáshoz történik, továbbá fel kell
tüntetni az Szt. 18. § la) pontja szerinti azonosító adatot.
(2) A támogatás nyújtása érdekében a szolgáltatókkal történő adatcserére vonatkozó
adatvédelmi és technikai szabályok tekintetében az Szt. és a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

14. § (1) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászorult
személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó - a krónikus
betegségével összefüggő - rendszeres gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadásainak
csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
(2) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a szociálisan
rászorult személy, aki a Szt. 50. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti közgyógyellátásra nem
jogosult, és
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 százalékát, egyedülélő esetében pedig a 200 százalékát nem haladja meg,
valamint
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25 százalékát, és a család tagjai egyikének sincs vagyona.
(3) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapítása iránti kérelmet
a rendelet 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
(3a) A kérelem elbírálásához csatolni kell a havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletről és
költségről a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kiállított háziorvosi igazolást,
továbbá a beárazásról szóló gyógyszertári igazolást.
(3b) A havi rendszeres gyógyító ellátási szükséglet és költség megállapításánál a kérelmező
tartósan fennálló, krónikus betegségével összefüggő havi rendszeres gyógyszer- és gyógyászati
segédeszközeit lehet figyelembe venni.
(4) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege a
havi rendszeres gyógyító ellátás igazolt és elismert költségének 50%-a, azzal, hogy a támogatás
összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. A támogatás mértéke évente az 50 000,-Ft –ot
nem haladhatja meg.
(5) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a kérelem benyújtásától az
adott évre kell megállapítani és havi egyenlő részletekben a támogatásra jogosultnak a
házipénztárból kifizetni.
(6) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra részesülő személy köteles
a támogatás összegének felhasználásáról, utólag minden hónap 10. napjáig a nevére kiállított
számla bemutatásával elszámolni, melynek összege a támogatás havi összegével azonos vagy azt
meghaladó összegű kell, hogy legyen.
(6a) Amennyiben a támogatásban részesülő a (6) bekezdésben foglalt kötelezettségének egymást
követően két hónapban nem tesz eleget, a támogatás folyósítását a második hónap utolsó
napjával meg kell szüntetni.
(6b) Amennyiben a megállapított gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást
a polgármester a (6a) bekezdés szerinti okból megszünteti, a döntés jogerőre emelkedésétől
számított három hónapon belül a család egy tagja sem nyújthat be gyógyszertámogatás iránti
kérelmet.
6. Rendkívüli települési támogatás
15. § (1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni az Szt. 45.§ (3) és (4) bekezdésében

meghatározott esetekben azt a személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő személy esetén annak
200%-át nem haladja meg.
(2) Különös méltánylást érdemlő esetben - elemi kár, a létfenntartást veszélyeztető lopás, rablás,
két hónapot meghaladó tartós betegség - jövedelemhatártól függetlenül rendkívüli települési
támogatást kell megállapítani, ha kérelmező a rendkívüli körülményt igazolja, arra vonatkozóan
nyilatkozatot tesz, illetőleg, ha az köztudomású.
(3) A rendkívüli települési támogatás mértéke 1 000,- Ft alatt nem állapítható meg, összege az
adott életkörülmény alapján kerül megállapításra.
(4)
A (2) bekezdésében meghatározott esetben a támogatás mértékéről a képviselő-testület
egyedi elbírálás alapján dönt.
(5) A rendkívüli települési támogatást e rendelet 1. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon kell kérelmezni, melyhez mellékelni kell a rendeletben meghatározott
jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására
szolgáló iratokat.
16. § (1) A kiskorú gyermekek, valamint a 25 évnél nem idősebb, nappali rendszerű oktatási
intézményben tanuló fiatal felnőttek részére rendkívüli települési támogatás állapítható meg, ha
az ellátásról más módon nem lehet gondoskodni, vagy az alkalmanként jelentkező
többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.
(2) A gyermekre tekintettel rendkívüli települési támogatás megállapítása különösen indokolt az
alábbi esetekben:
a) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya,
b) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése, a gyermek
családba való visszakerülésének elősegítése,
c) a gyermek családból való kiemelésének megelőzésére, feltéve, ha a családban történő
nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben,
d) a család a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(3) A támogatás mértéke gyermekenként és alkalmanként legalább 2.000 Ft.
(4) Nem állapítható meg tankönyv vásárlás céljára rendkívüli települési támogatás, ha a gyermek
a költségvetési törvény szerint ingyenes tankönyv ellátásra jogosult.
(5) A rendkívüli települési támogatás pénzbeli ellátás helyett, a pénzbeli ellátásra vonatkozó
szabályozás alkalmazásával, természetbeni szociális ellátásként (ruhanemű, élelmiszer,
tüzelőanyag, a közüzemi díjak átvállalása, tankönyv, tanszer, a gyermekintézmények térítési
díjainak átvállalása) is adható.
Temetési költséghez nyújtott települési támogatást
17. § (1) A temetési költségek enyhítésére települési támogatás állapítható meg az
eltemettetőnek, ha a jogosult vagy családja létfenntartása veszélybe kerül. A temetési költségek
viselése a jogosult vagy családja létfenntartását akkor veszélyezteti, ha a családban az egy főre
jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át ,
egyedülélő esetén 350% -át nem haladja meg.
(2) Nem állapítható meg temetési költségek enyhítésére támogatás, amennyiben a kérelmező a

meghalt személy eltemettetését tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződésben vállalta.
(3) A temetési támogatás megállapítását e rendelet 1. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon a halálesetet követő 60 napon belül kell kérelmezi, melyhez a
jövedelemigazolásokon felül mellékelni szükséges a kérelmező nevére kiállított temetési
számlák eredeti példányát valamint a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számláról készült
másolatot követően az eltemettetőnek az eredeti számlát és halotti anyakönyvi kivonatot vissza
kell adni.
(4) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való támogatás összege a helyben
szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének 10 %-a, minimum 15 000 Ft.
(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege a minden év január 31. napjáig
az újkígyósi temetkezési vállalkozásoktól kért adatok alapján, a legmagasabb összeg figyelembe
III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
7. Köztemetés
18. § (1) A polgármester önkormányzati hatáskörben az Szt. 48. §-ában szabályozottak szerint
gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.
(2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el.
IV. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások
19.§ Csabaszabadi Községi Önkormányzat nem tart fent önállóan működő és gazdálkodó
intézményt, emiatt a társulásban ellátandó intézményi feladatok tekintetében a székhely
település - Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat a Békéscsaba és Térsége Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési
díjakról szóló többször módosított 13/2011. (IV. 29) számú önkormányzati rendelt 1 számú
mellékletében meghatározott továbbá a 17/2013. ( III. 27) számú KTT határozattal elfogadott
- jelen rendelt 4. számú melléklete tartalmazza Csabaszabadi Községi Önkormányzat
intézményi térítési díj mértékét.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
20. § (1) E rendelet 2015. március 01. napján lép hatályba.

1. melléklet
a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló 2/2015.(II.27) sz. rendelethez

KÉRELEM
települési támogatás megállapítása iránt
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:…………………………………………………................................................................
Születési neve:..............................................................................................................................
Anyja neve:..................................................................................................................................
Születés helye, ideje:...................................................................................................................
Lakóhely (állandó lakcíme):
...................................................................település
.......................................................................utca/út/tér.................házszám......................épület/
lépcsőház...............emelet,ajtó
Tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme):
..............................................település
.......................................................................utca/út/tér.................házszám......................épület/
lépcsőház...............emelet,ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
Állampolgársága: ………………………………………………………………………………
Telefonszám:(nem kötelező megadni)…………………………………………………………..
E-mail cím:(nem kötelező megadni)…………………………………………...………………..
Kérelmezővel közös háztartásban/családban élők száma: ………………………fő
Kérelmező háztartásában/családban élők személyi adatai:
Név

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ szám

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom/családom táblázatban
feltüntetett tagjai között van olyan személy:
a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű
családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő,

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő,
c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő.
2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban/családban élő személyeknek a havi
jövedelme forintban:
A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban
élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és
más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

IV. A lakhatási kiadásokhoz nyújtott települési támogatás igénylése esetén a kérelmező
köteles csatolni az általa lakott lakás nagyságát igazoló iratot/ nyilatkozatot.
V. Rendkívüli települési támogatás esetén a rendkívüli élethelyzet, amelyre tekintettel a
segélyt kéri:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
VI. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás igénylése esetén a
kérelmező köteles csatolni
a háziorvosi igazolást, továbbá a beárazásról szóló
gyógyszertári igazolást.
Tájékoztató:
A Lakhatási támogatás esetében a kérelemben az azonos lakcímen együttélő közeli
hozzátartozókra vonatkozóan kell a kérelmet kitölteni és a mellékleteket csatolni.
A rendkívüli települési támogatás és a gyógyszertámogatás tekintetében a család tagjaira
vonatkozóan kell a kérelmet kitölteni és a mellékelteket csatolni.
A kérelem indokától függően a csatolni kell:
1. a kérelem mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot,

2. a háztartás/ család tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,
3. a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása/nyilatkozat
4. a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén a közüzemi számla másolata,
5. háziorvosi igazolást, továbbá a beárazásról szóló gyógyszertári igazolást
1. A kérelmezőnek az egy főre jutó jövedelmet igazolnia kell:
- A családban élők jövedelmének igazolása a jövedelem típusának megfelelő irattal
(pl. munkáltatói igazolás) történik.
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ szerint:
"(2) A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
2. A kérelemhez a halotti anyakönyvi kivonatot kell csatolni, ha elhunyt személy
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként kérik.

Alulírott kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul
veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott
módon vissza kell térítenem.
Csabaszabadi ...........év.......................hó.....nap.
....................................................................
kérelmező

2. melléklet
a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló 2/2015.( II.27.) sz. rendelethez

Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve................................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely:......................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ........................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:……..................................................................................
II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás
esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
................. város/község................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2,
tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
....................... város/község.................................. út/utca.................... hsz. alapterülete: ...........
m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
............................ címe: ...................................... város/község...........................
út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:
................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község.............................. út/utca.................... hsz.
alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus.................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:**......................................Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................
típus..................... rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................
Becsült forgalmi érték:**............................................Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év.............................. hó............ nap
............................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a
forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

3. melléklet
a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló 2/2015.(II.27.) sz. rendelethez

Háziorvosi igazolás
I.

A kérelmező személyi adatai

Neve: ………………………………………………………………………..…..………….
Születési neve: …………………………………………………………………....………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………….………...
Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………………..…..………
Lakóhely: ………………………………………………………………………...….……...
Tartózkodási hely: ………………………………………………………………….……….
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………….……..
A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási
szükségletre vonatkozó adatok
1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek:
A
betegség
BNO
kódja

ATC kód

TTT kód

Gyógyszer
megnevezése

Gyógyszerforma

Hatóanyag
megnevezése

A hatóanyag
napi
mennyisége

Napi
adagolás

Gyógyszer
rendelésére
vonatkozó
jelzés*

Szakorvos
pecsét
száma**

Megjegyzés

*Ebben a rovatban a 44/2004. (IV.28.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jelzést kell
feltüntetni.
**Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a gyógyszert csak szakorvos rendelheti vagy a javaslatot a
szakorvos tette.
A táblázatban valamennyi, a kérelmező által szedett, tb-támogatásba befogadott gyógyszert fel kell
tüntetni.

A „Megjegyzés” rovatban kell jelezni:
- ha a hatóanyagnak megfelelő készítmény rendelése indikációhoz kötött kiemelt támogatással
történik, vagy
- a hatóanyag valamely formájával vagy bármely összetevővel szemben esetleg fennálló
érzékenységet.
2. Gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabilitáció céljából havonta rendszeresen rendelt gyógyító
ellátások:

A betegség BNO
kódja

ISO kód

Szükséges eszköz, illetve kezelés
Formája,
Rendelésének, ill.
megnevezése
alkalmazásának
gyakorisága (havi
mennyisége)

Szakorvos
pecsétszáma*

*Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a javaslatot szakorvos tette.

II.

Háziorvosra (intézményi orvosra) vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata

A háziorvos neve: ……………………………………………………………………………….
Személy-specifikus orvosi bélyegzőjének száma: ……………………………………………...
Ágazati azonosító: ………………………………………………………………………………
ÁNTSZ engedély száma: ……………………………………………………………………….
Rendelő/munkahely neve, címe: ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………..
Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet
kizárólag a gyógyszertámogatást igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése
alapján került megállapításra.
Dátum: ……………………………………
P.H.
……………………………………….
háziorvos aláírása

4. melléklet
a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról
szóló 2/2015.( II.27 .) sz. rendelethez
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

I. a.) Szociális étkeztetés:
- egy ellátottra eső szolgáltatási önköltség napi:
- egy ellátottra eső normatív hozzájárulás:
- számított intézményi térítési díj:
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:

772,89 Ft/adag/nap
60.896 Ft/év
napi: 242,61 Ft/adag/nap
napi: 530,28Ft/adag/nap
425+ÁFA Ft/fő/nap

II. Házi segítségnyújtás:
- egy ellátási órára eső szolgáltatási önköltség:
- egy ellátottra eső normatív hozzájárulás: 188.500 Ft/év
- számított intézményi térítési díj:
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
III. a.)Nappali ellátás idősek klubjában:
- egy ellátottra eső szolgáltatási önköltség:
- egy ellátottra eső normatív állami hozzájárulás: 163.500 Ft/év
- számított intézményi térítési díj:
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:

253,62 Ft/óra
94 Ft/óra
160 Ft /óra
0 Ft/fő/óra

743,77 Ft/ nap
651 Ft /nap
93 Ft/ nap
0 Ft/nap

III/ b.) Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel
- egy ellátottra jutó költség
2.772,78 Ft/nap
- egy ellátottra eső normatív hozzájárulás 550.000 Ft/ év
2.191 Ft/nap
- számított intézményi térítési díj
581Ft/nap
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj
275 Ft + ÁFA/nap
III/c). Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül
- egy ellátottra jutó költség
2.498 Ft/nap
- egy ellátottra eső normatív hozzájárulás
2.191 Ft/nap
- számított intézményi térítési díj
307 Ft/nap
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj
0 Ft/nap

III/ d.) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel
- egy ellátottra jutó költség
2.773 Ft/nap
- egy ellátottra eső normatív hozzájárulás 550.000 Ft/év
2.191 Ft/nap
- számított intézményi térítési díj
582 Ft/nap
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj
275 Ft + ÁFA/nap
III/e). Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül
- egy ellátottra jutó költség
2.498 Ft/nap
- egy ellátottra eső normatív hozzájárulás
2.191 Ft/nap

- számított intézményi térítési díj
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj

307 Ft/nap
0 Ft/nap

IV. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
- Működési költség 1. negyedévre ismert adattal 1-3. hóra tervezve 1.803.741,- Ft
( központi költségvetési támogatás -2013. 01.01-2013.03.31-ig van ellátási
jogviszonya Magyar Állam és a fenntartó között- 1.422.141 Ft )
- egy gondozási napra eső szolgáltatási önköltség:
136 Ft /nap/készülék
- 1 napra jutó költségvetési támogatás:
80 Ft/ nap
- számított intézményi térítési díj:
56 Ft/ nap/készülék
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
30 Ft/nap/készülék

V. Nappali ellátás szenvedélybetegek részére:
V.1.
- egy ellátottra eső szolgáltatási önköltség étkezés nélkül:
- egy ellátottra eső normatív hozzájárulás: 372.000 Ft / év
- számított intézményi térítési díj:
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:

696 Ft/nap
1482 Ft/nap
0 Ft/nap
0 Ft/nap

V.2.
- egy ellátottra eső szolgáltatási önköltség étkezéssel:
1.845 Ft/nap
- egy ellátottra eső normatív állami hozzájárulás: 372.000 Ft /év
1482 Ft/nap
- számított intézményi térítési díj:
363 Ft/nap
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
275 + ÁFA Ft/nap
VI. Támogató szolgáltatás:
Működési költség:
egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség
egy feladategységre jutó állami hozzájárulás
Személyi segítés
- számított intézményi térítési díj:
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
Szállítási kilométer díj – 1 személy esetén
- számított intézményi térítési díj:
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:

15.476.000 Ft
2.880 Ft
2.629 Ft
250 Ft/óra
0 Ft/óra

150 Ft/km
0 Ft/km

Ha a szállítást egyidejűleg több jogosult veszi igénybe, a szállítási díjat személyenként
külön-külön kell megállapítani.

VII. Tanyagondnoki szolgálat:
- Működési költség ( 2 szolgálat):
- normatív állami hozzájárulás: 1.996.550 Ft /szolgálat/év
- számított intézményi térítési díj:

6.791.000,- Ft
3.993.100 Ft
0 Ft/fő/nap

- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
- térítésmentesen kell nyújtani az 1993. évi III. törvény 115/A.§ (1) bek. alapján

0 Ft/fő/nap

SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

VIII. Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás
VIII.1. Ady Endre utcai Idősek otthona
- egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség
- egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás
- számított intézményi térítési díj:
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 88.500 Ft/hó

154.937 Ft/hó
64.932 Ft/
90.005Ft/hó
2.950 Ft/nap

VIII.2. Bartók Béla úti Idősek Otthona
- egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség
- egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás
- számított intézményi térítési díj:
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 84.000 Ft/hó

154.937 Ft/hó
64.932Ft/hó
90.005Ft/ hó
2.800 Ft/nap

VIII.3. Csaba utcai Idősek Otthona
- egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség
- egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás
- számított intézményi térítési díj:
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 84.000 Ft/hó

154.937 Ft/hó
64.932Ft/hó
90.005Ft/hó
2.800 Ft/nap

VIII.4. Bankó András utcai Idősek Otthona
- egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség
- egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás
- számított intézményi térítési díj:
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:

84.000 Ft/hó

154.937 Ft/hó
64.932 Ft/hó
90.005 Ft/hó
2.800 Ft/nap

IX. Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás
IX.1.Szenvedélybetegek otthona
- egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség
164.588Ft/hó
- egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás
104.588Ft/hó
- számított intézményi térítési díj:
60.000Ft/hó
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 60.000 Ft/hó 2.000 Ft/nap
IX. 2. Időskorúak demens ellátása
- ellátottra jutó szolgáltatási önköltség
179.580 Ft/hó
- egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás
77.919Ft/hó
- számított intézményi térítési díj:
101.661Ft/hó
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj:
- Ady Endre utcai telephely demens részleg: 90.000 Ft / hó, 3.000 Ft/ nap
- Csaba, Bartók, Bankó utcai telephelyek: 84.000 Ft / hónap, 2800 Ft/ nap
IX.3. Időskorúak átmeneti ellátása 4 férőhely (Ady utcai telephelyen)
- ellátottra jutó szolgáltatási önköltség
- egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás

179.580Ft/hó
Ft//hó

- számított intézményi térítési díj:
- fenntartó által megállapított intézményi térítési díj: 90.000 Ft/hó

93.032 Ft/hó
3.000 Ft/nap

