
Elıterjesztés 
 

Tisztelt Képviselıtestület! 
 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 
2012. febr. 17-én érkezett VI-C-001/254-1/2012. számú végzésében 
az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
dokumentációjában további korrekciókat kért. 
 
A módosított részeket az alábbiak tartalmazzák:  
 
1.) 
 
Idısek klubja házirend IV./1. kiegészül: 

o  az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az 
ellátás megszüntetésének módja, oka, 

o a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett 
változásokra vonatkozó adatok, különösen a szociális 
rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó 
körülményekre vonatkozó adatok, 

o közgyógyellátásban részesül-e. 
 

Ha a területi ellátási kötelezettséggel rendelkezı szolgáltató, 
intézmény vezetıje kapacitás, il letve férıhely hiányában a 
szolgáltatásra vonatkozó igényt nem teljesíti, a nyilvántartott 
igények teljesítésének indokoltságát évente vizsgálni kell. 
 

2.) 
Megállapodás-miták: a dı lt betős részek a módosítások 
 
Házi segítségnyújtás  
 
6.1. kiegészül: 
 

A hozzátartozó vállalta a térítési díj megfizetését 

az 1993. évi III. törvény 117/B §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjal azonos 
személyi térítési díj megfizetését más személy, hozzátartó vállalta 

 igen nem 

 ...........................  

 hozzátartozó 



Az ellátást igénybe vevınek (kötelezett) az intézmény által biztosított  
szolgáltatásokért ………………… Ft/óra személyi térítési díjat köteles fizetni. 

A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díj megállapításának alapja a 
szolgáltatást igénybe vevı személy rendszeres havi jövedelme, kiskorú 
igénybe vevı esetén a családban egy fıre jutó rendszeres havi jövedelem. A 
személyi térítési dí j házi segítségnyújtás esetén nem haladhatja meg a 
jövedelem a 25 %-át. 
 
6.3. kiegészül: 
A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, a tárgyhónapot követı 
hónap 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási 
számlájára. 
 
Étkeztetés 
 
6.1.kiegészül: 

A hozzátartozó vállalta a térítési díj megfizetését 

az 1993. évi III. törvény 117./B §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos 
személyi térítési díj megfizetését más személy, hozzátartó vállalta 

 igen nem 

 ...........................  

 hozzátartozó 
 
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díj megállapításának alapja a 
szolgáltatást igénybe vevı személy rendszeres havi jövedelme, kiskorú 
igénybe vevı esetén a családban egy fıre jutó rendszeres havi jövedelem. A 
személyi térítési díj étkeztetés esetén nem haladhatja meg a jövedelem a 30 
%-át. 
 

6.3.kiegészül: 
 
 A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, a tárgyhónapot követı  
hónap 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási 
számlájára. 
 
Idısek klubja 
 
6.1.kiegészül: 

A hozzátartozó vállalta a térítési díj megfizetését 

az 1993. évi III. törvény 117/B §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjal azonos 
személyi térítési díj megfizetését más személy, hozzátartó vállalta 

 igen nem 

 ...........................  

 hozzátartozó 



 

 A hozzátartozó vállalta a térítési díj megfizetését 

az 1993. évi III. törvény 117./B §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjal azonos 
személyi térítési díj megfizetését más személy, hozzátartó vállalta 

 igen nem 

 ...........................  

 hozzátartozó 

 
Az el látást igénybe vevınek az intézmény által  biztosított  tartózkodásért, 
szolgáltatásokért ………………… Ft/nap személyi térítési díjat köteles fizetni. 

A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díj megállapításának alapja a 
szolgáltatást igénybe vevı személy rendszeres havi jövedelme, kiskorú 
igénybe vevı esetén a családban egy fıre jutó rendszeres havi jövedelem. A 
személyi térítési díj nappali el látás, idısek klubja esetén nem haladhatja meg 
a jövedelem a 15 %-át. 

6.2.) A térítési dí jat az igénybevétel napjától havonként, a tárgyhónapot 
követı hónap 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény 
elszámolási számlájára. 
 
Idısek gondozóháza: 
 
6.1 .kiegészül: 

A hozzátartozó vállalta a térítési díj megfizetését 

az 1993. évi III. törvény 117/B §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos 
személyi térítési díj megfizetését más személy, hozzátartó vállalta 

 igen nem 

 ...........................  

 hozzátartozó 

Az ellátást igénybe vevınek (kötelezett) az intézmény által biztosított  

szolgáltatásokért  

  ………………… Ft/nap, ……………….Ft/hó  személyi térítési díjat köteles 
fizetni. 
 
 A szociál is alapszolgáltatás személyi térítési díj megállapításának alapja a 
szolgáltatást igénybe vevı személy rendszeres havi jövedelme, kiskorú 
igénybe vevı esetén a családban egy fıre jutó rendszeres havi jövedelem. A 
személyi térítési díj  idıskorúak gondozóházas esetén nem haladhatja meg a 
jövedelem a 60 %-át. 
 
6.2.) A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, a tárgyhónapot 
követı hónap 10. napjáig kell  befizetni az el látást nyújtó intézmény 
elszámolási számlájára. 



 
 
A kormányhivatal ügyintézı jével egyeztettem és jóváhagyta a 
változtatásokat.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı - testületet az elıterjesztést vitassa 
meg és fogadja el! 
 
                                           Tisztelettel: 
 
 
                                                             Kunné Horváth Izabella 
 
 
Kiszombor, 2012. febr. 23. 


