
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

12/2015 , (V. 29.) 

önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő 
térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(11.15.) rendelet módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62 . § (2) bekezdésében, a 92 . § (1) bekezdés a) pontjában kapott 

felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20ll.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a . pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el 

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük 

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013 . (11.15 .) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 
helyébe e rendelet mellékiete lép. 

1. Záró rendelkezés 

2. § (1) Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti. 

(2) Ezt a rendeletet a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni. 

Nyíregyháza, 2015. május 28. 

D . s erenc~ Dr. Szemán Sándor 
'* * 

polgármester l' l címzetes főjegyző 

Ezt a rendeletet 2015. május hó 29 . napján kihirdetem . 

Nyíregyháza, 2015. május 29 . 

l,
/ 

'_ \or. Szemán Sándor 
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I .címzetes főjegyző 
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Melléklet a12/2015 .(V.29.) önkormányzati rendelethez 

I. Alapszolgáltatások intézményi térítési díja 

1.1. Szociális étkeztetés 

1.1.1. A szociális étkeztetés (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ) 

Térítési díjak a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján 

Ft-ban 

0-28500 28501 39901 49876 59851 69826 -
39900 49875 59850 69825 

Ft/adag 65 205 295 360 420 515 

1.1.2. A szociális étkeztetés NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ (Sényő) 

Sényő, Kossuth u. 22. szám alatti székhelyen 

- helyben fogyasztva kiszállítás nélkül : 420 Ft/adag 

- kiszállítással: 470 Ft/adag 

Nyírtura, Rákóczi u. 58 . szám alatti telephelyen 

a) 1. számú főzőhely 

- helyben fogyasztva kiszállítás nélkül : 330 Ft/adag 
- kiszállítással: 430 Ft/adag 

b) 2. számú főzőhely 

- helyben fogyasztva kiszállítás nélkül : 480 Ft/adag 

1.1.3. A szociális étkeztetés (Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ) 

Nyírtelek, Puskin u. 2-4. szám alatti székhelyen 

- helyben fogyasztva, vagy kiszállítás nélkül: 415 Ft/adag 
- kiszállítással: 530 Ft/adag 

1.2. Házi segítségnyújtás 

1.2.1. A házi segítségnyújtás (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ) 

A B C 

2.A szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres 

havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb 150%-ig 150-300% között 300% felett 
összegének %-ában 

Fizetendő térítési díj 175 Ft jóra 275 Ftjóra 400 Ft jóra 
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1.2.2. A házi segítségnyújtás Sényő, Kossuth u. 22. szám alatti székhelyen 

A házi segítségnyújtás az ellátottak részére térítésmentes. 

1.2 .3 A házi segítségnyújtás Nyírtura, Rákóczi u. 58 . szám alatti telephelyen 

A házi segítségnyújtás az ellátottak részére térítésmentes . 

I. 2.4. A házi segítségnyújtás Nyírtelek, Puskin u. 2-4. székhelye n 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 200 Ft/óra. 

I. 2.5. A házi segítségnyújtás Kálmánháza, Kossuth u. 56 . szám alatti telephelyen 

A házi segítségnyújtás az ellátottak részére térítésmentes. 

I. 2.6. A házi segítségnyújtás Nagycserkesz, Iskola u 21. szám alatti telephelyen 

A házi segítségnyújtás az ellátottak részére térítésmentes. 

1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

1.3.1. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ) 

- 350 Ft/nap/készülék 

- szociálisan nem rászoruló személyesetén 575 Ft/nap/készülék 

1.3 .2. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nyírtelek, Puskin u. L-4 . székhelyen 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az ellátottak részére térítésmentes . 

1.4. A támogató szolgálat 

1.4.1. A támogató szolgálat (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ) 

1.4.1. szállító szolgáltatás kilométer díja 

- szociálisan rászoruló személyesetén ingyenes 

- szociálisan nem rászoruló személyesetén 875 Ft/km 

1.4 .2. gondozási óradíja 
- szociálisan rászoruló személyesetén ingyenes 

- szociálisan nem rászoruló személyesetén 4374 Ft/óra 

1.5. Időskorúak nappali ellátása 
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1.5 .1. Időskorúak nappali ellátása (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ) 

1.5.1. Étkezésért fizetendő térítési díjak 

A B C D E IF G 

1. Térítési díjak a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének %-ában 

-
2. 100 %-ig 101-140 % 

között 
141-175 % 
között 

176-210 % 
között 

211-245 % 
között 

246 % 
fö lött 

3. Reggeli Ft 55 100 155 180 205 255 

4. Uzsonna Ft 55 120 185 215 250 305 

5. Összesen Ft 110 220 340 395 455 560 

1.5 .2. Nappali ellátásért fizetendő térítési díjak (étkezés nélkül) 


A nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül az ellátottak részére térítésmentes . 


1.5 .3. A nappali ellátásért fizetendő térítési díj ak Sényő, Kossuth u. 22 . szám alatti székhelyen 

- reggeli 100 Ft/adag 

- ebéd 420 Ft/adag 

- uzsonna 100 Ft/adag 

Nappali ellátásért fizetendő térítési díjak (étkezés nélkül) 

A nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül az ellátottak részére térítésmentes . 

1.5.4 . A nappali ellátásért fizetendő térítési díjak Nyírtura, RákóczI u. 58. szám alatti telephelyen 

- reggeli 165 Ft/adag 

- ebéd 330 Ft/adag 

- uzsonna 165 Ft/adag 

Nappali ellátásért fizetendő térítési díjak (étkezés nélkül) 

A nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül az e llátottak részére térítésmentes. 

1.5 .5 A nappali ellátásért fizetendő térítési díjak Nyírtelek, Puskin u. 2-4 . székhelyen 

A nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül az ellátúttak részé re térítésmentes . 

1.6. Fogyatékos személyek nappali ellátása 
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1.6.1. Fogyatékos személyek nappali ellátása (l\Iyíregyházi Szociális Gondozási Központ) 

A B C GD l E l F 

1. Térítési díjak a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének %-ában 

2. 100 %-ig 101-140 % 141-175 % 176-210% 211- 245 % 246 % 
között között között között fölött 

3. reggeli Ft/adag 100 15555 180 205 255 

4. ebéd 320 535 

Ft/adag 

100 265 375 430 

5. uzsonna Ft/adag SS 120 185 215 250 305 

315 

Ft/nap 

6. Gondozás 65 125 190 220 250 

I.7. Pszichiátriai személyek nappali ellátása 

1.7.1. Pszichiátriai személyek nappali ellátása (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ) 

A pszichiátriai nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül az ellátottak részére térítésmentes 

II. Tartós bentlakásos intézmények intézményi térítési díja 

11.1. Idősek Otthonának intézményi térítési díja 

11.1.1. A Családias Elhelyezést Biztosító Idősek Otthonának intézményi térítési díja székhelyen és 

telephelyen 

2.630 Ft/nap/fő, 78.900 Ft/hó/fő 

11.1.2. NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ Sényő, Kossuth u. 22. szám alatti székhelye n 

2.200 Ft/nap/fő, 66.000 Ft/hó/fő , 

11.1. 3. NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ Nyírtura, Rákóczi u. 58. szám alatti telephelyen 

2.500 Ft/nap/fő, 75.000 Ft/hó/fő, 

11.1.4. Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ Nyírtelek, Puskin u. 2-4. szám alatti székhelyen 

időskorúak ápoló-gondozó otthona 2.400 Ft/nap/fő, 12.000 Ft/hó/fő, 

demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 2.400 Ft/nap/fő, 72.000 H/hó/fő 



Függelék 

I. Alapszolgáltatások intézményi térítési díja 

1.1. Szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj (Kálvineum Idősek Otthona) 

l. Térítési a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján 

díjak 

Ft-ban 
t--

2. 0 38501 48501 58501 6850130001 78501 93501

4850030000 38500 58500 68500 78500 93500 

300 350 430 4803. Ft/adag 190 Ft 240 260 

2013.02. 

l-től 

Az ebéd lakásra szállításának intézményi térítési díja 

- 100 Ftlóra 

1.2 Sóstó i Szivárvány Idősek Otthonában működő demens személyek nappali ellátása, vaiamint Idősek 

klubja térítési díja 

1.2.1. Demens személyek nappali ellátása 
Nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül ' térítésmentes 

Nappali ellátás étkezés igénybevételével: Reggeli: 160.
Ebéd: 500.-
Uzsonna: 190.

1.2.2. Idősek Klubja 
Nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül: térítésmentes 

1.3. Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézmény (Oltalom Szeretetszolgálat) 

az ellátás igénybevétele ingyenes 

II. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények intézményi térítési díja 
11.1 . A Hajléktalanok Átmeneti Szállója (Oltalom Szeretetszolgálat) 

7.200 Ft/nap/fő, 216.000 Ft/hó/fő 
11.2 . Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona 

3.620 Ft/nap/fő, 108.600 Ft/hó/fő 

500 



-2

11.3. A Sóstó i Szivárvány Idősek Otthona átmeneti elhelyezést biztosító ellátása 

Tölgyes Ellátási forma 

u.ll. 
1 ágyas 2 vagy több ágyas 

Időskorúak 

gondozóháza (átmeneti 

I 
ellátás) 

havi 

88.200.

napi 

2.940.

havi 

74.100. 

napi 

2.470.

III. Tartós bentlakásos intézmények intézményi térítési díja 

111.1. Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 

Tölgyes 

u. 11. 

f----

Ellátási forma 

Idősek Otthona 

1 ágyas 

havi 

88 .200.

napi 

2.940. 

I 

I 
! 

2 vagy több ágyas 

havi napi 

74 .100. 2.470.

1----

Demens részleg 

Pszichiátriai betegek 

88.200.

88.200. 

2.940. 

2.940. 

I 
I 

75.600.

75 .600. 

2.520.

2.520. 

otthona 

Fogyatékos személyek 88.200. 2.940. 75.600. 2.520. 

otthona 

Etei-köz Idősek Otthona 72.000. 2.400. 72 .000. 2.400.

11-13. 

111.2. A Hajléktalanok Otthona (Oltalom Szeretetszolgálat) 

6.570 Ft/nap//ő, 197.100 Ft/hó//ő 



INDOKOLÁS 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 12/2015 (V.29.) önkormányzati rendelethez 

I. Általános indokolás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92/B § (1) 

bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj konkrét összegben történő 
meghatározása. 

115. § (1) bekezdés értelmében: ,,Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban : intézményi té rítési díj) . Az 

intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április l-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege 

nem haladhat ja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal 

korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell 

meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti 

közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

A tervezetben szereplő szolgáltatók, intézményekre vonatkozó szabályok megalkotása során a társult 

települések javaslatait is figyelembe vettük . 

II. Részletes indokolás 

Az intézményi térítési díj számításának szabályai változtak. Az új szabály értelmében megszűnt az 

intézményi térítési díj számításának azon módja, hogy az intézményi térítési díjak a szolgáltalási önköltség 
és az állami támogatás különbözetének rendelte meghatározni. Az új szabály szerint az intézményi térítési 

díj meghatározásához a szolgáltatási önköltség, az intézményi térítési díj felső határa . 


