Térítési díjak
2015. július 01. napjától az intézményi térítési díjakat az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulást
alkotó települések (Felgyő, Tömörkény községek, Csongrád város) hozzájárulásával Csanytelek Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról” szóló 8/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete határozza
meg.
Az alábbiakban bemutatott intézményi térítési díjak 2015. július 01. napjától hatályosak.
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ - Csanytelek

Szolgáltatás formája

2015. évi intézményi térítési díj (Ft/fő/szolg.
egység)

étkezés - Csanytelek

egy ellátási nap (adag) nettó
térítési díjának összege
egy ellátási nap (adag) nettó
térítési díj összege
házhoz szállítás
(ellátási nap)
házhoz szállítás
(ellátási nap)
egy gondozási óra térítési díj
összege
egy ellátási nap térítési díj
összege
egy ellátási nap (adag) térítési
díja (nettó)
napi térítési díj összege (Ft)*

410,2.500,-

havi térítési díj összege (Ft)

75.000,-

étkezés - Felgyő
Étel házhoz szállítása - Csanytelek
Étel házhoz szállítása - Felgyő
házi segítség-nyújtás (ellátási területen)
nappali ellátás – Idősek Klubja

ápolást, gondozást nyújtó intézmény –
idősek otthona
Belépési hozzájárulás

férőhely
(Ft/férőhely)

kijelöléssel

 A napi térítési díjak tartalmazzák az étkezés költségeit az alábbiak szerint:
reggeli térítési díja: 152,- Ft/fő/nap
ebéd térítési díja: 372,- Ft/fő/nap
vacsora térítési díja: 152,- Ft/fő/nap

410,400,200,120,0,0,-

0,- Ft

Gondozási Központ Rózsafűzér Szociális Otthon - Tömörkény

Szolgáltatás formája

2015. évi intézményi térítési díj (Ft/fő/szolg.
egység)

étkezés
(ellátási területen)
Étel házhoz szállítása

egy ellátási nap (adag) nettó
térítési díjának összege
házhoz szállítás
(ellátási nap)
egy gondozási óra térítési díj
összege
egy ellátási nap térítési díj
összege
egy ellátási nap (adag) térítési
díja (nettó)

házi segítség-nyújtás
(ellátási területen)
nappali ellátás – Idősek Klubja

ápolást, gondozást nyújtó intézmény –
idősek otthona
Belépési hozzájárulás

325,150,0,0,325,-

napi térítési díj összege (Ft)*

2.470,-

havi térítési díj összege (Ft)
férőhely
kijelöléssel
(Ft/férőhely)

74.100,-

0,- Ft

 A napi térítési díjak tartalmazzák az étkezés költségeit az alábbiak szerint:
reggeli térítési díja: 220,- Ft/fő/nap
ebéd térítési díja: 550,- Ft/fő/nap
vacsora térítési díja: 350,- Ft/fő/nap
diétás tízórai díja: 160,- Ft
diétás uzsonna díja: 140,- Ft
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon
Intézményi térítési díjból adott kedvezmények – személyi térítési díj megállapítása során
Étkeztetés (Tömörkény község) (nettó)

Szolgáltatás
formája

Étkeztetés

Kedvezménnyel érintettek köre

Fizetendő térítési díj (Ft/adag)

Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 100 %át nem haladja meg

1 ellátási nap /adag/ a
térítési díj 40%

130,-

Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 130 %át nem haladja meg
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 150 %át nem haladja meg
Akinek a jövedelme a nyugdíj minimum 170 %át nem haladja meg

1 ellátási nap /adag/ a
térítési díj 50%
1 ellátási nap /adag/ a
térítési díja 60%
1 ellátási nap /adag/ a
térítési díja 80%

165,195,260,-

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ- Csongrád

Szolgáltatás formája

2015. évi intézményi térítési díj (Ft/fő/szolg.
egység)

étkezés

345,-

házi segítség-nyújtás (ellátási területen)

egy ellátási nap (adag) nettó térítési
díjának összege
házhoz szállítás
(ellátási nap)
egy gondozási óra térítési díj összege

Támogató szolgáltatás

személyi segítés óra térítési díja

60,-

Támogató szolgáltatás

szállítási km térítési díja

100,-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
nappali ellátás – Idősek Klubja – csak
nappali tartózkodás esetén
nappali ellátás – Idősek Klubja –nappali
tartózkodás és étkeztetés esetén
Fogyatékos személyek nappali ellátása–
csak nappali tartózkodás esetén
Fogyatékos személyek nappali ellátása–
nappali tartózkodás és étkeztetés esetén

egy készülék/ellátási nap
egy ellátási nap térítési díj összege

30,0,-

Étel házhoz szállítása

egy ellátási nap (adag) térítési díja (nettó)

545,-

345,-

egy ellátási nap térítési díj összege

0,-

egy ellátási nap térítési díj összege

345,-

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által
Intézményi térítési díjból adott kedvezmények – személyi térítési díj megállapítása során
Étkeztet
és

Akinek a havi jövedelme a nyugdíj
egy ellátási nap (adag) térítési díja
minimum 100 %-át nem haladja meg

nettó
225.- Ft

Házi
Akinek
a
havi
jövedelme
a
segítség- nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja egy gondozási óra díja
nyújtás meg
Akinek
a
havi
jövedelme
a személyi segítés 1 óra térítési díja
Támoga nyugdíjminimum 100 %-át nem haladja
tó
meg
egy szállítási kilométer térítési díja
szolgálat
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központban a
szociálisan nem rászorult személyek térítési díjainak meghatározása
Étkeztetés
ellátási nap /adag/
nettó 475.-Ft
szállítási
km
díja
nettó 125.-Ft
Támogató
nettó
545.-Ft
szolgálat
személyi segítés szolgálati óradíja
Jelzőrendszeres
házi
napidíj
nettó 190.-Ft
segítségnyújtás

0.0.0.-

2015. július 01. napjától az intézményi térítési díjakat az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulást
alkotó települések (Felgyő, Tömörkény községek, Csongrád város) hozzájárulásával Csanytelek Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások
formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2015. (V. 29.)
önkormányzati rendelete határozza meg.
Az alábbiakban bemutatott intézményi térítési díj 2015. július 01. napjától hatályosak.
Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ
által nyújtott szociális szolgáltatások igénybevétele után fizetendő
intézményi térítési díjak összege

Szolgáltatás megnevezése
Gyermekek átmeneti gondozása

Intézményi térítési díj
Napi nettó összege
Havi nettó összege
Ft/fő
Ft/fő
1.415
42.450

