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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól  

 

 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontja 

és (2) bekezdés f) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdés és (2) bekezdés e) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 23. § (5) bekezdés 11) és 11a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § A rendelet hatálya a 2. § (2) bekezdés fb) alpont és a (4) bekezdés b) pontja és ca) 

alpontjaiban foglaltak kivételével a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat közigazgatási területén élő, ott lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

személyekre terjed ki. 

 

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed  

a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokra, 

b) a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási formára, 

c) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokra, 

d) egyéb szolgáltatásokra, 

és ezen szolgáltatásokat igénybe vevők térítési díjfizetési kötelezettségére. 

 

(2) Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás: 

a) az étkeztetés, 

aa) szociális étkeztetés, 

ab) népkonyha, 

b) a házi segítségnyújtás, 

c) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

d) családsegítés 

e) közösségi ellátások, 

ea) pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 

eb) szenvedélybetegek közösségi ellátása, 

ec) szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, 

f) nappali ellátások 

fa) idősek nappali ellátása, 

fb) értelmi fogyatékosok nappali ellátása, 

fc) szenvedélybetegek nappali ellátása, 

fd) pszichiátriai betegek nappali ellátása. 

 

(3) Személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátási forma: az átmeneti elhelyezést nyújtó 

időskorúak gondozóháza. 

 

(4) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás: 

                                                           

 Egységes szerkezetben a módosító 8/2019. (II.28.) ör.-rel, a 9/2020.(III.26.) ör.-rel, a 15/2020.(IV.08.), 

19/2020.(IV.30.) ör-rel, 31/2020.(VI.09.) ör-rel, 9/2021.(IV.01.) ör-rel, a 3/2022. (I.20.) ör-rel, a 12/2022. 

(III.28.) ör-rel, a 35/2022.(X.20.) ör-rel. 
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a) gyermekjóléti szolgáltatás 

aa) család- és gyermekjóléti szolgálat, 

ab) család- és gyermekjóléti központ, 

b) gyermekek napközbeni ellátása 

ba) bölcsőde 

baa) időszakos gyermekfelügyelet, 

c) gyermekek átmeneti gondozása, 

ca) gyermekek átmeneti otthona, 

cb) családok átmeneti otthona, 

d) Biztos Kezdet Gyerekház. 

 

(5) Egyéb szolgáltatások: 

ca) a gyógytorna, 

cb) a gyógy masszázs, 

cc) a fodrászat, 

cd) a pedikűr. 

 

3. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) és b) pontjai, a (3) bekezdés, a (4) bekezdés ba) alpontja, 

valamint az (5) bekezdésben meghatározott ellátások személyi térítési díjának 

megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő ellátott rendszeres havi jövedelmét kell 

figyelembe venni az Szt. és a Gyt. által meghatározottak szerint. 

 

(2) Az ellátást igénybe vevő az általa fizetendő megállapított személyi térítési díjat a 2. § (2) 

bekezdés a)-b) pontjai és a (3) bekezdés esetében minden hónap 5. napjáig, a (4) bekezdés 

ba) alpontja esetében minden hónap 10. napjáig havonta előre köteles megfizetni a 

szolgáltatás megkezdésekor megkötött megállapodás alapján.  

 

Étkeztetés 

 

4. § (1) A 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti szociális étkeztetés után fizetendő 

térítési díjak mértékét és összegét az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(2) A 2. § (2) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti nappali ellátások keretében történő 

étkeztetés után fizetendő térítési díjak mértékét és összegét az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(3) 
1
A 2. § (2) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti nappali ellátás keretében történő 

étkeztetés után fizetendő térítési díj mértékét és összegét a 2. melléklet tartalmazza. 

 

(4) Az 1. melléklet szerinti csomagolási és szállítási költségek fizetése alól mentesülnek 

azon ellátottak, akik: 

a) házi segítségnyújtásban részesülnek, vagy 

b) koruk, egészségi állapotuk miatt az étkezést helyben fogyasztással nem tudják 

igénybe venni, vagy 

c) jövedelemmel nem rendelkeznek. 

 

(5) A rendelet 4. § (4) bekezdés c) pontja esetében, amennyiben az ellátott az a) és b) 

pontoknak egyébként nem felelne meg, a csomagolási és szállítási költség fizetése alóli 

mentesség csak a munkaszüneti és pihenőnapokon érvényes. 

 

                                                           
1
 Módosította a 35/2022. (X.20.) ör. 1.§-a, hatályos 2022. november 1-től. 
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5. § A 2.§ (2) bekezdés ab) alpontja szerinti népkonyha étkeztetés térítésmentes. 

 

6. § (1) A 2. § (4) bekezdés ba) alpontja szerinti bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi 

térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

 

(2)
2
  Az élelmezés nyersanyagköltsége 650 Ft/fő/nap + ÁFA, diétás és vegetáriánus étrend 

esetében 710 Ft/fő/nap + ÁFA. 

(3)
3
  A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 565 Ft/fő/nap + ÁFA, 

vegetáriánus étrend esetében 710 Ft/fő/nap + ÁFA, időszakos gyermekfelügyelet esetében 

650 Ft/fő/nap + ÁFA. 

 

(4)
4
 

 

Házi segítségnyújtás 

 

7. § A házi segítségnyújtás után fizetendő térítési díjak mértékét és összegét a 3. melléklet 

tartalmazza. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 

8. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 

Családsegítés 

 

9. § 
5
 

 

Közösségi ellátások 

 

10. § 
6
 

 

Nappali ellátások 

 

11. §
7
 (1) Kizárólag nappali ellátás szolgáltatás igénybevétele - a (2) bekezdésben 

meghatározott kivétellel - térítésmentes. 

 

(2) Az értelmi fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatás igénybevétele az értelmi 

fogyatékos részére térítésmentes. 

 

                                                           
2
 Módosította a 9/2020.(III.26.) ör. 1. § (1) bekezdése, hatályos 2020. április 1-től. Majd módosította a 3/2022. 

(I.20.) ör. 1.§-a, hatályos 2022. január 21-től.Majd módosította a 12/2020.(III.28.) ör. 1. §, hatályos 2022. 

április 1-től. Majd módosította a 35/2022. (X.20.) ör. 2.§-a, hatályos 2022. november 1-től. 
3
 Módosította a 9/2020.(III.26.) ör. 1. § (1) bekezdése, hatályos 2020. április 1-től. Majd módosította a 

12/2020.(III.28.) ör. 1. §, hatályos 2022. április 1-től. Majd módosította a 35/2022. (X.20.) ör. 2.§-a, hatályos 

2022. november 1-től. 
4
 Hatályon kívül helyezte a 12/2022.(III.28.) ör. 3. §, hatályos 2022. április 1-től. 

5
 Hatályon kívül helyezte a 9/2021.(IV.01.) ör. 2. § (1) bekezdése, hatályos 2021. április 2-től. 

6
 Hatályon kívül helyezte a 9/2021.(IV.01.) ör. 2. § (1) bekezdése, hatályos 2021. április 2-től. 

7
 Módosította a 35/2022. (X.20.) ör. 3.§, hatályos 2022. november 1-től. 
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(3) A VIII. kerületi lakó- vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező értelmi fogyatékos 

nappali ellátása esetében a szolgáltatásért az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helye 

szerinti települési önkormányzat szolgáltatási díjat fizet, melynek mértékét az igénybe vevő 

lakó- vagy tartózkodási helye szerinti települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés 

tartalmazza. 

Átmeneti gondozás 

 

12. § (1) A 2. § (3) bekezdése szerinti átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza 

ellátás után fizetendő térítési díj mértéke az ellátott havi jövedelmének 60%-a. 

 

(2) A 2. § (4) ca) alpontja szerinti átmeneti elhelyezést nyújtó gyermekek átmeneti otthona 

ellátás a Budapest VIII. kerületi lakóhellyel rendelkező gyermek részére térítésmentes. A 

VIII. kerületen kívüli budapesti lakóhellyel rendelkező gyermek esetében a szolgáltatásért 

fizetendő térítési díj mértékét az igénybe vevő lakó vagy tartózkodási helye szerinti 

települési önkormányzattal kötött ellátási szerződés tartalmazza. 

 

(3)
8
 A 2. § (4) bekezdésének cb) alpontja szerinti átmeneti elhelyezést nyújtó családok 

átmeneti otthona ellátás térítésmentes. 

 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

13. § A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

 

14. § (1) A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás fizetendő intézményi térítési 

díjának összegét a 4. melléklet tartalmazza. 

 

(2)
9
 A bölcsődei gondozás után fizetendő személyi térítési díjat a nyári zárás időtartamára az 

intézmény vezetője nem állapít meg. 

(3)
10

 A bölcsődei gondozás után fizetendő személyi térítési díjat a Magyarország egész 

területére kiterjesztett veszélyhelyzet időtartama alatt az igénybe nem vett ellátás 

tekintetében a megállapodással rendelkező szülő részére az intézmény vezetője nem állapít 

meg. 

 

Egyéb szolgáltatások 

 

15. § Az egyéb szolgáltatások után fizetendő térítési díjak mértékét és összegét az 5. 

melléket tartalmazza. 

 

Eljárási szabályok 

 

                                                           
8
  Módosította a 9/2020.(III.26.) ör. 2. §,-a, hatályos 2020. április 1-től. Módosította a 19/2020.(IV.30.) ör. 1.§-

a, hatályos 2020. május 1-től. 
9
  Módosította a 31/2020.(VI.09.) ör. 1. §,-a, hatályos 2020. június 10-től. 

10
 Kiegészítette a 31/2020.(VI.09.) ör. 1. §,-a, hatályos 2020. június 10-től. 
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16. §
11

 E rendelet 2. § (2) - (4) bekezdésében meghatározott ellátások és szolgáltatások 

tekintetében az intézményi térítési díjak összegét a rendelet 7. melléklete tartalmazza. 

 

17. § (1) A személyi térítési díjat az érintett személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosító 

szakmai egység vezetője, a 2. § (4) bekezdés b) pont szerinti ellátás esetében az 

intézményvezető állapítja meg. 

 

(2) Ha az igénybe vevő a személyi térítési díj összegét vitatja, az (1) bekezdés szerinti 

értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Képviselő-testület humánszolgáltatási 

hatásköreit gyakorló Bizottságához fordulhat, mely határozattal dönt a személyi térítési díj 

összegéről. 

 

18. § (1) A JSzSzGyK adott szolgáltatást nyújtó szakmai egység vezetőjének javaslata, 

valamint az ellátásban részesülő kérelme alapján a személyi térítési díj összegét a JSzSzGyK 

intézményvezetője csökkentheti vagy elengedheti, amennyiben az igénybe vevő jövedelmi 

és vagyoni viszonyai ezt indokolják. 

 

(2) A személyi térítési díj összege 6 hónapra 50%-ra csökkenthető, amennyiben az igénybe 

vevő időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, valamint egészségi állapotának 

romlása miatt. 

 

(3) A személyi térítési díj összege 6 hónapra elengedhető, amennyiben az igénybe vevő 

létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, különösen, ha elemi kár érte, 

vagy a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos kötelezettsége miatt lakhatásában 

veszélyeztetett helyzetbe került, vagy kórházi kezelésének időszaka a 3 hónapot meghaladja. 

 

19. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

 

(3)
12

 Hatályát veszti a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a 

térítési díjfizetési kötelezettségről szóló 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet. 

 

(4)
13

 Hatályát veszti a bölcsődei térítési díjakról szóló 13/2012. (II.23.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 

                                                           
11

 Módosította a 9/2020.(III.26.) ör. 3. §,-a, hatályos 2020. április 1-től.  
12

 A rendelkezés átvezetve a 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendeleten. 
13

 A rendelkezés átvezetve a 13/2012. (II.23.) önkormányzati rendeleten. 
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1. melléklet
14

 

 
FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÉTKEZTETÉS (normál, diétás) 

jövedelem alsó határa, mely az 

öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének %-a 

jövedelem felső határa, 

mely az öregségi 

nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 

%-a 

alapdíj (helyben 

fogyasztás esetén) 

Ft/fő/adag 

Hétfőtől-

vasárnapig 

0% 0% 0 

0% + 1 forint 106% 15 

106% felett 140%-ig 35 

140% felett 160%-ig 50 

160%felett 175%-ig 70 

175% felett 193%-ig 100 

193% felett 203%-ig 135 

203% felett 210%-ig 170 

210% felett 220%-ig 205 

220% felett 228%-ig 240 

228% felett 237%-ig 270 

237% felett 245%-ig 305 

245% felett 253%-ig 340 

253% felett 262%-ig 375 

262% felett 272%-ig 410 

272% felett 280%-ig 440 

280% felett 289%-ig 475 

289% felett 298%-ig 510 

298% felett 307%-ig 545 

307% felett 315%-ig 580 

315% felett 324%-ig 610 

324% felett 333%-ig 645 

333% felett 680 
15

 

 

Alapdíjon felüli 

csomagolási, szállítási költségek 

csomagolás/fő/nap 

Ft 

szállítási hely/nap 

Ft 

81,- Ft 64,- Ft 

                                                           
14

 Módosította a 8/2019. (II.28.). ör. 1. §, hatályos 2019. április 1-től. Majd módosította a 9/2020.(III.26.) ör. 4. 

§-a, hatályos 2020. április 1-től. Majd módosította a 19/2020.(IV.30.) ör. 2.§-a, hatályos 2020. május 1-től. 

Módosította a 31/2020.(VI.09.) ör. 2. §,-a, hatályos 2020. június 10-től. 
15

 Hatályon kívül helyezte a 9/2021.(IV.01.) ör. 2. § (2) bekezdése, hatályos 2021. április 2-től. 
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2. melléklet16 

SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA KERETÉBEN IGÉNYBE VETT 

ÉTKEZÉS UTÁN FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 

jövedelem alsó határa, mely az 

öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének %-a 

jövedelem felső határa, 

mely az öregségi nyug-

díj mindenkori legkisebb 

összegének %-a 

reggeli térítési 

díja/fő/nap 

ebéd alapdíj 

(helyben 

fogyasztás esetén) 

Ft/fő/adag 

0% 0% 0 0 

0% + 1 forint 106% 3 15 

106% felett 140%-ig 5 35 

140% felett 160%-ig 8 50 

160%felett 175%-ig 11 70 

175% felett 193%-ig 16 100 

193% felett 203%-ig 21 135 

203% felett 210%-ig 27 170 

210% felett 220%-ig 32 205 

220% felett 228%-ig 37 240 

228% felett 237%-ig 43 270 

237% felett 245%-ig 48 305 

245% felett 253%-ig 54 340 

253% felett 262%-ig 59 375 

262% felett 272%-ig 64 410 

272% felett 280%-ig 70 440 

280% felett 289%-ig 75 475 

289% felett 298%-ig 80 510 

298% felett 307%-ig 86 545 

307% felett 315%-ig 91 580 

315% felett 324%-ig 96 610 

324% felett 333%-ig 102 645 

333% felett 107 680 
17

 

Alapdíjon felüli csomagolási, szállítási költségek 

csomagolás/fő/nap 

Ft 

szállítási hely/nap 

Ft 

81,- Ft 64,- Ft 

                                                           
16

 Módosította a 8/2019. (II.28.). ör. 1. §, hatályos 2019. április 1-től. Majd módosította a 9/2020.(III.26.) ör. 4. 

§-a, hatályos 2020. április 1-től. Majd módosította a 19/2020.(IV.30.) ör. 2.§-a, hatályos 2020. május 1-től. 

Majd módosította a 31/2020.(VI.09.) ör. 2. §,-a, hatályos 2020. június 10-től. Majd a melléklet címének 

szövegét módosította a 35/2022.(X.20.) ör. 4. §,-a, hatályos 2022. november 1-től.  
17

 A melléklet táblázaton kívüli, különálló szövegrészét hatályon kívül helyezte a 9/2021.(IV.01.) ör. 2. § (3) 

bekezdése, hatálytalan 2021. április 2-től. 
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3. melléklet
18

 

 
FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

jövedelem alsó határa/ öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének %-a 

jövedelem felső határa/ öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének %-a térítési díj / óra 

0 0 0 

0 % felett 106%-ig 20 

106% felett 140%-ig 40 

140% felett 175%-ig 80 

175% felett 193%-ig 120 

193% felett 203%-ig 160 

203% felett 210%-ig 200 

210% felett 220%-ig 235 

220% felett 228%-ig 275 

228% felett 237%-ig 315 

237% felett 245%-ig 355 

245% felett 254%-ig 395 

254% felett 262%-ig 435 

262% felett 272%-ig 475 

272% felett 280%-ig 515 

280% felett 289%-ig 555 

289% felett 298%-ig 595 

298% felett 307%-ig 630 

307% felett 315%-ig 670 

315% felett 324%-ig 710 

324% felett 333%-ig 750 

333% felett 790 

 
19

 

 

 

 

 

  

                                                           
18

 Módosította a 8/2019. (II.28.). ör. 1. §, hatályos 2019. április 1-től. Majd módosította a 9/2020.(III.26.) ör. 4. 

§-a, hatályos 2020. április 1-től. Majd módosította a 19/2020.(IV.30.) ör. 2.§-a, hatályos 2020. május 1-től. 

Majd módosította a 31/2020.(VI.09.) ör. 2. §,-a, hatályos 2020. június 10-től. 
19

 A melléklet táblázaton kívüli, különálló szövegrészét hatályon kívül helyezte a 9/2021.(IV.01.) ör. 2. § (4) 

bekezdése, hatálytalan 2021. április 2-től. 
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4. melléklet
20

 

 

 

BÖLCSŐDEI GONDOZÁS UTÁN FIZETENDŐ 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE 

Egy főre eső jövedelem 

alsó határa/Ft 

Egy főre eső jövedelem 

felső határa/Ft 

Térítési díj  

Ft/fő/nap 

0 70000 0 

70001 100000 210 

100001 130000 350 

130001 150000 550 

150001 200.000 700 

200.001 250.000 1000 

250.001-től  1300 

jövedelemnyilatkozat hiányában 2000 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
20

 Módosította a 8/2019. (II.28.). ör. 1. §, hatályos 2019. április 1-től. Majd módosította a 9/2020.(III.26.) ör. 4. 

§-a, hatályos 2020. április 1-től.  Módosította a 15/2020.(IV.08.) ör. 1.§-a, hatályos 2020. április 09. napjától. 

Majd módosította a 35/2022. (X.20.) ör. 5.§-a, hatályos 2022. november 1-től. 
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5. melléklet
21

 
 

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK UTÁN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAK 

egy főre jutó jövedelem 

alsó és felső határa/Ft/ az 

öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb 

összegének %-a 

fodrász 

Ft/óra 

pedikűr 

Ft/alkalom 

gyógy- 

masszőr 

Ft/alkalom 

gyógy- 

torna 

Ft/alkalom 

0-106%-ig 0 0 0 0 

106% felett 140%-ig 25 25 25 30 

140% felett 175%-ig 50 50 50 65 

175% felett 193%-ig 105 105 105 125 

193% felett 210%-ig 160 160 160 190 

210% felett 228%-ig 210 210 210 250 

228% felett 245%-ig 265 265 265 315 

245% felett 253%-ig 315 315 315 380 

253% felett 260%-ig 370 370 370 440 

260% felett 267%-ig 420 420 420 505 

267% felett 274%-ig 475 475 475 565 

274% felett 280%-ig 530 530 530 630 

280% felett 288%-ig 580 580 580 695 

288% felett 295%-ig 635 635 635 755 

295% felett 302%-ig 685 685 685 820 

302% felett 312%-ig 740 740 740 880 

312% felett 322%-ig 790 790 790 945 

322% felett 333%-ig 845 845 845 1010 

333% felett 344%-ig 895 895 895 1070 

344% felett 354%-ig 950 950 950 1135 

354% felett 357%-ig 1000 1000 1000 1195 

357 % felett 1055 1055 1055 1260 
A fodrász, pedikűr, gyógymasszázs, gyógytorna szolgáltatást a házi segítségnyújtást, nappali ellátást 

és az átmeneti otthont igénybe vevő ellátottak vehetik igénybe. A fodrász, pedikűr, szolgáltatást 

igénybe vevő ellátott a táblázatban meghatározott térítési díj megfizetésére kötelezett, függetlenül az 

igénybevétel helyszínétől. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

közigazgatási területén élő, ott lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező házi segítségnyújtást, 

nappali ellátást és az átmeneti otthont igénybe vevő ellátottak a gyógymasszázs és gyógytorna 

szolgáltatást térítésmentesen vehetik igénybe. A fodrászat esetében a szolgáltatás időtartama: férfi 

hajvágás fél óra, női hajvágás+szárítás 1 óra, festés 1 óra (a szükséges kellékeket az ellátottnak kell 

megvásárolnia), dauer 1,5 óra (a szükséges kellékeket az ellátottnak kell megvásárolnia). A 

gyógymasszás kezelés időtartama alkalmanként 20-45 perc. A gyógytornakezelés időtartama - a 

beteg állapotától függően - 20-45 perc. 

 

 

 
22

 

 

                                                           
21

 Módosította a 8/2019. (II.28.). ör. 1. §, hatályos 2019. április 1-től. Majd módosította a 9/2020.(III.26.) ör. 4. 

§-a, hatályos 2020. április 1-től. Majd módosította a 19/2020.(IV.30.) ör. 3.§-a, hatályos 2020. május 1-től. 

Majd módosította a 31/2020.(VI.09.) ör. 3. §,-a, hatályos 2020. június 10-től.  
22

 A melléklet táblázaton kívüli, különálló szövegrészét hatályon kívül helyezte a 9/2021.(IV.01.) ör. 2. § (5) 

bekezdése, hatálytalan 2021. április 2-től. 
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6. melléklet 
23

 

 

                                                           
23

 Módosította a 8/2019. (II.28.). ör. 1. §, hatályos 2019. április 1-től. Majd módosította a 9/2020.(III.26.) ör. 4. 

§-a, hatályos 2020. április 1-től. Hatályon kívül helyezte a 19/2020.(IV.30.) ör. 4.§-a, hatályon kívül 2020. 

május 1-től. 
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7. melléklet
24

   

 

 A B C 

  

  

1. 

  

SZOCIÁLIS 

SZOLGÁLTATÁSOK 

ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

ALAPELLÁTÁSOK 

SZOLGÁLTATÁSI 

ÖNKÖLTSÉG 

  

  

INTÉZMÉNYI 

TÉRÍTÉSI DÍJ 

  

  

2. étkeztetés 

  

2 023 Ft/fő/adag 

  

  

1 730 Ft/fő/adag 

  

  

3. 
házi segítségnyújtás 

  

1 589 Ft/fő/gondozási óra 

  

  

1 035 Ft/fő/gondozási 

óra 

  

  

4. 
jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

  

1 045 Ft /készülék/nap 

  

  

térítésmentes 

  

5. 
szenvedélybetegek 

nappali ellátása 

  

1 925 Ft/fő/nap 

ebből az étkezés 

980/fő/nap 

ebéd 980 Ft/fő/adag 

  

1 925 Ft/fő/nap 

ebből az étkezés 

980/fő/nap 

ebéd 980 Ft/fő/adag 

                                                           
24

 Kiegészítette a 9/2020.(III.26.) ör. 5. §-a, hatályos 2020. április 1-től. Majd módosította a 31/2020.(VI.09.) 

ör. 4. §,-a, hatályos 2020. június 10-től. Majd módosította a 9/2021.(IV.01.) ör. 1. §,-a, hatályos 2021. április 

01. 16.00 -tól. Majd módosította a 12/2022.(III.28.) ör. 2. §,-a, hatályos 2022. április 01 -től. Majd módosította 

a 35/2022. (X.20.) ör. 6.§-a, hatályos 2022. november 1-től. 
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6. 

fogyatékosok nappali 

ellátása 

  

1 871 Ft/fő/nap 

ebből az étkezés 1 

130Ft/fő/nap 

reggeli 150 Ft/fő/adag 

ebéd 980Ft/fő/adag 

  

  

térítésmentes 

  

7. 

időskorúak átmeneti 

otthona 

              

             16 431 Ft/fő/nap 

ebből az étkezés 

1200 Ft/fő/nap 

reggeli 240 Ft/fő/adag 

tízórai 120 Ft/fő/adag 

ebéd 480 Ft/fő/adag 

uzsonna 120 Ft/fő/adag 

vacsora 240 Ft/fő/adag 

  

14 375 Ft/fő/nap 

ebből az étkezés 

1200 Ft/fő/nap 

reggeli 240 Ft/fő/adag 

tízórai 120 Ft/fő/adag 

ebéd 480 Ft/fő/adag 

uzsonna 120 

Ft/fő/adag 

vacsora 240 Ft/fő/adag 

  

8. 
gyermekek átmeneti 

otthona 

16 063 Ft /fő/nap 

 481 890 Ft/fő/hónap 

  

9 680 Ft/fő/nap 

290 400 Ft/fő/hónap 

  

9. 
családok átmeneti otthona 

  

            5 734 Ft/fő/nap 

            172 020 fő/hónap 

  

térítésmentes 

  

10. 

gyermekek napközbeni 

ellátása 

bölcsődei ellátás 

  

8 424 Ft/fő/nap  

  

5 225 Ft/fő/nap 

  

11. 

időszakos 

gyermekfelügyelet 
 523 Ft/fő/óra 

  

500 Ft/fő/óra 

  

12. 

egyéb szolgáltatások 
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fodrászat 

pedikűr 

gyógymasszázs 

gyógytorna 

5 144 Ft /alkalom 

6 498 Ft /alkalom 

6 148 Ft/alkalom 

7 012 Ft/alkalom 

5 145 Ft/alkalom 

5 235 Ft/alkalom 

6 150 Ft/alkalom 

7 010 Ft/alkalom 

  

  

  

13. 

idősek 

nappali 

ellátása 

 

 telephelyek   

Delej utca 34. 

1 856 Ft/fő/nap 

  

  

  

  

  

1 855 FT/FŐ/NAP 

Baross utca 

109. 

Mátyás tér 4. 

II. János Pál 

pápa tér 17. 

Víg utca 18. 

  

 

 

 

 


