
ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
19/2012.(XI.01.) Önkormányzati rendelet 

az Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Idősek Klubjában a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról 

(egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 10/2013.(VIII.15.) Önkormányzati rendelettel) 

  
Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,   
az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő 
térítési díjakról a következőket rendeli el: 

 
1.§ A rendelet hatálya Almásfüzitő Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által 

fenntartott Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény Idősek Klubjára (a továbbiakban: Idősek 
Klubja) és az intézmény által nyújtott személyes gondoskodást igénybe vevő ellátottakra terjed ki. 

 
2.§ Az Önkormányzat által az Idősek Klubjában biztosított személyes gondoskodás formái: étkeztetés, 

házi segítségnyújtás, nappali ellátás. 
 

3.§  
(1) Az intézményi térítési díjakat, a térítési díj csökkentésének és elengedésének eseteit az 1. melléklet 

tartalmazza. 
(2) A nappali ellátásért nem kell térítési díjat fizetni. 
(3) A térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 

 
4.§ Az Önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az Idősek Klubjában 

kell benyújtani, a 2. melléklet szerinti kérelem nyomtatványon. 

 

5.§  

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az Idősek Klubjában történő étkezés és más segítségnyújtás térítési díjának 

megállapításáról szóló 4/2005. (II. 15.) ÖK rendelet. 

 

 

 

 

Karánsebesy Lukács     Dr. Szeidl Bernadett 
       polgármester      jegyző 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
1. 1melléklet a 19/2012.(XI.01.) önkormányzati rendelethez 

 
Az intézményi térítési díjak, a térítési díj csökkentésének és elengedésének esetei 

 
1. Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj helyszínen fogyasztás esetén:  415,- Ft/ellátási nap 
2. Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj lakásra kiszállítva:   555,- Ft/ellátási nap   
3. A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj:    870 Ft/gondozási óra 
 
4. A térítési díj csökkentésének és elengedésének esetei: 
 

 A  B C D  E  F  G  H   I J   K 

1. Az ellátott mindenkori 
nyugdíj minimumhoz 

viszonyított jövedelme %-
ban  

0-110% 110,01-
120% 

120,01-
130% 

130,01-
145% 

145,01-
160% 

160,01-
180% 

180,01-
190% 

190,01-
200% 

200,01-
220% 

220,01-
230% 

230,01%-
tól 

2. Az étkeztetésért 
fizetendő intézményi térítési 

díjból biztosított 
kedvezmény mértéke 

helyszínen fogyasztás esetén 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

3. Az étkeztetésért 
fizetendő intézményi térítési 

díjból biztosított 
kedvezmény mértéke 

lakásra kiszállítva 

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

4. A házi segítségnyújtásért 
fizetendő intézményi térítési 

díjból biztosított 
kedvezmény mértéke   

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

                                                 
1 Módosította a 10/2013.(VIII.15.) Önkormányzati rendelet 1. melléklete. Hatályba lép: 2013.augusztus 31.-én 



2. melléklet a 19/2012.(XI.01.) önkormányzati rendelethez 
 

K É R E L E M  
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 

 
1. Az ellátást igénylő adatai: 

1.1.Név: 
………………………………………………………………………………………………  
1.2.Leánykori név: 
………………………………………………………………………………..... 
1.3.Anyja neve: 
…………………………………………………………………………................ 
1.4.Személyi igazolvány száma: 
…………………………………………………………………. 
1.5.Születési helye, 
ideje:…………………………………………………………..................... 
1.6.Lakóhelye: 
……………………………………………………………………………………….. 
1.7.Tartózkodási helye: 
………………………………………………………………................. 
1.8.Telefonszáma: 
..……………………………………………………………………................ 
1.9.Társadalombiztosítási azonosító jele: 
……………………………………………………… 
1.10.Állampolgársága (bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása): 
………………….................................................................................................... 
1.11.Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének) 

a) Neve: 
………..……………………………………………………………………………. 

b) Lakóhelye: 
………………………………………………………………………………. 

c) Telefonszáma: …..……………………………………………............................... 
1.12.A tartásra köteles személy  

d) Neve: 
..……………………………………………………………………………………. 

e) Lakóhelye: 
………………………………………………………………………………. 

f) Telefonszáma: ..………………………………………………............................... 
1.13.Az ellátást igénylővel egy háztartásban élő nagykorú személyek 
száma:………………………………………………………………………………………  
 

2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri? 

a) étkeztetés     

b) házi segítségnyújtás  

c) nappali ellátás     
 
3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok: 

3.1. Étkezés esetén 
a)Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 
………….……………………………………................................................................ 



b)Milyen gyakran kéri a szolgáltatás biztosítását: 
………………………………………........................................................................... 
 
c)Az étkeztetés módja: 

  helyben fogyasztja    elvitelre   

  lakásra történő kiszállítás   diétás    
 
3.2. Házi segítségnyújtás esetén: 
a)Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 
……………………………………............................................................................... 
b)Milyen gyakran kéri a szolgáltatás biztosítását: 
………………………………………........................................................................... 

  
 
c)Milyen típusú segítséget igényel: 

  házimunka       

  segítség a napi tevékenységek ellátásában   

  bevásárlás, gyógyszerbeszerzés    

  személyes gondozás      
  egyéb: 
…………………………………………………………………………................................... 
 
3.3. Nappali ellátás esetén: 
a)Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 
…………………………………….............................................................................. 
b)Milyen gyakran kéri a szolgáltatás biztosítását: 
………………………………………........................................................................... 

  
c)Étkezést igényel-e? 

  igen:          

  nem:      
  egyéb szolgáltatás igénylése: 
………………………………………………………….................................................... 

 
 
 
 

    …………………………………………… 
  az ellátást igénybe vevő 

(törvényes képv.) 
                       aláírása 

 
 
 
 
A házi segítségnyújtás iránti kérelemhez mellékelni kell a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM 
rendelet 1. számú melléklete szerinti „Egészségi állapotra vonatkozó igazolást”, valamint 
a „Jövedelemnyilatkozatot”.  
A „Jövedelemnyilatkozatot” az étkeztetés iránti kérelemhez is mellékelni kell. 
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