
Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete 

 a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 
szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
A „R” 14. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
14. § (3) A bölcsıdei ellátás a gyermek 5 hónapos korától 36 hónapos koráig, 3 éves 
kor betöltése után egészséges gyermek esetén maximum a tanév végéig vehetı 
igénybe.  A bölcsıde vállalja fogyatékos gyermek gondozását, nevelését. 
 

2. § 
 
A „R” 14. § (13) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
14. § (13) A bölcsıdei alapellátáson túl térítésköteles szolgáltatásként az intézmény 
házi gyermekfelügyeletet, idıszakos gyermekfelügyeletet, valamint játszócsoportot 
mőködtet 5 hónapos kortól 6 éves korig. 
 

3. § 
 

A „R” 14. § (14) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
14. § (14) A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermek napközbeni ellátását a 
szülı, vagy törvényes képviselı otthonában biztosítja a gondozónı, minimális 
óraszám 2 óra. Az idıszakos gyermekfelügyelet keretében a szülı elfoglaltságának 
idejére kérheti gyermeke felügyeletét a bölcsıdében. 
 

4. § 
 

A „R” 14. § (15) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
14. § (15) A játszócsoportban a gyermekeket a szülıkkel, vagy hozzátartozókkal 
együtt a délelıtt folyamán fogadja az intézmény abból a célból, hogy együtt 
játszanak gyermekeikkel az intézmény által megteremtett kedvezı körülmények 
között. 

5. § 
 

A „R” 14. § (17) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
14. § (17) Túljelentkezés esetén elsısorban azoknak a gyermekeknek az ellátásáról 
kell gondoskodni, akinek szülei állandó, napi 8 órás munkaviszonnyal rendelkeznek 
és a gyermekük napközbeni ellátásáról nem tudnak gondoskodni.  
Gyermekgondozási segélyben (gyes), gyermeknevelési támogatásban (gyet) 
részesülı szülı gyermekének – kivéve a gyes, gyet mellett 6 órában dolgozókat – 
csak abban az esetben lehet az ellátást biztosítani, ha a szabad férıhelyre nincs 
olyan igénylı, aki állandó, napi 8 órás munkavégzése miatt kéri a gyermek 
napközbeni ellátását. 
 

6. § 
 

A „R” 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 



3. sz. melléklet 
Házi gyermekfelügyelet térítési díja 

740,-Ft/óra 
 

Idıszakos gyermekfelügyelet térítési díja 
370,-Ft/óra + 

étkezési térítési díj (norma+áfa) ha igényli 
 

Játszócsoport térítési díja 
200,-Ft/óra + 

étkezési térítési díj (norma+áfa) ha igényli 
 

 
7. § 

 
 
A „R” 4. sz. melléklete helyébe az alábbi 4. sz. melléklet lép: 

 
 

4. sz. melléklet 
 

Családok Átmeneti Otthona, 
Gyermekek Átmeneti Otthona személyi térítési díja 

 
Felnıtt Gyermek 

Intézmény 
Napi Havi Napi Havi 

Családok 
Átmeneti 
Otthona 

155,- Ft 4650,-Ft 77,-Ft 2.310,-Ft 

Gyermekek 
Átmeneti 
Otthona 

210,- Ft  6.300,- Ft  105,-Ft  3.150 Ft  

 
8. § 

 
(1) Ez a rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit a 

hatálybalépés napjától kell alkalmazni. A kihirdetés napján hatályát veszti a 
R. 14. § (5) bekezdése. 

 
 
 Dr. Sztantics Csaba s. k.                                                              Szirbik Imre s. k. 
            jegyzı                                                                                      polgármester 
 
 
Záradék: 
Megalkotta: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2011. március 25. 
napján megtartott ülésén. 
Kihirdetve: 2011. április 11. napján. 
        Dr. Sztantics Csaba 
         jegyzı 



 
Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 

7/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete 
 a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó 24/1999. (IX.3.) KT rendelet módosításáról 
 
 

1. § 
 
 
A „R” 42. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
42. § (2) Az (1) bekezdésben felsoroltak szerint 

a) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte. 
b) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki 

mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, 
fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – nem tud 
gondoskodni. 

c) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki 
fogyatékossági támogatásban részesül. 

d) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell 
tekinteni azt a személyt, aki fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, 
önmaga ellátására részben képes. 

e) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekintetni azt a személyt, aki 
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett 
lakóhelye a hajléktalan szállás. 

 
2. § 

 
A „R” 45/A-a az alábbi (12) bekezdéssel egészül ki: 
45/A § (12) A tanyagondnoki szolgáltatás esetén az intézmény vezetıje elıírhatja a 
tevékenységnapló ügyfél általi aláírását. 
 

3. § 
 

A „R” 48/A § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
48/A § (3) Az intézmény vezetıje a kérelem alapján elvégzi az ellátást igénylı 
gondozási szükségletének vizsgálatát, megállapítja a gondozási szükséglet 
mértékét, továbbá a jogszabály szerinti körülmények fennállását, majd dönt az 
ellátásra való jogosultságról. Az intézményi ellátás megkezdését megelızıen 
megvizsgálja az ellátást igénylı havi jövedelmét, jelentıs pénzvagyonát, valamint 
ingatlanvagyonát. 
 

4. § 
 

A „R” 51/A § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
51/A § (5) Az ellátásért fizetendı személyi térítési díj meghatározása során meg kell 
állapítani az ellátást igénylıre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad 
nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át. Ingyenes ellátásban kell 
részesíteni azt a személyt, akinek nincs jövedelme, bentlakásos ellátás esetén nincs 
a térítési díj alapjául szolgáló vagyona. 



 
 

5. § 
 

A „R” 1. számú melléklete helyébe a következı 1. sz. melléklet lép: 
1. sz. melléklet      

 
                                                                               

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja 
 
1. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj 
Hajléktalanok Átmeneti Szállása 430,-Ft/nap 

12.900,-Ft/hó 
 
 
 
2. Nappali ellátások 

Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj  (Ft/nap) 
Idısek nappali ellátás 110 
Pszichiátriai nappali ellátás 110 
Fogyatékosok nappali ellátása 120 
 
 
 
3. Házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás 

Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj  
Házi segítségnyújtás Szentes 600,-Ft/óra 
Házi segítségnyújtás Árpádhalom 250,-Ft/óra 
Házi segítségnyújtás Eperjes 200,-Ft/óra 
Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
(Szentes, Szegvár, Fábiánsebestyén, 
Derekegyház, Nagytıke)  

                                                      630,-
Ft/hó 

 
 
 
4. Szociális étkeztetés 

Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj  
Szociális étkeztetés 
0- 42.750,-Ft-ig 
42.751-64.125,-Ft-ig 
64.126,-Ft felett 
Reggeli 

 
300,-Ft/nap 
350,-Ft/nap 
460,-Ft/nap 
200,-Ft/nap 

Fogyatékosok nappali ellátása étkeztetés 
Fogyatékosok nappali ellátása reggeli 

220,-Ft/nap 
100,-Ft/nap 

Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
étkeztetés 
Pszichiátriai betegek nappali ellátása 
reggeli 

350,-Ft/nap 
 

200,-Ft/nap 

Szállítási költség 65,-Ft/nap 



 
 

3. § 
 
A „R” 2. számú melléklete helyébe a következı 2. sz. melléklet lép: 

2. sz. melléklet 
 

A Dr. Sipos Ferenc Parkerdı Otthonban nyújtott ellátások intézményi térítési 
díja 

 
1. Tartós bentlakásos ellátások intézményi térítési díja 

 
Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj 

Idıskorúak ápoló-gondozó otthoni 
ellátása  

2.985,-Ft/nap 
 

89.550,-Ft/hó 
Demens betegek  bentlakásos ellátása 2.865,-Ft/nap 

 
85.950,-Ft/hó 

 
 

4. § 
 
(1) )  Ez a rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, rendelkezéseit a 
hatálybalépés napjától kell alkalmazni. A kihirdetés napján a R. 48.§-a, valamint az 
51. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 
 
     Dr. Sztantics Csaba sk.                                                              Szirbik Imre sk. 
                jegyzı                                                                               polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Megalkotta: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2011. március 25. 
napján megtartott ülésén. 
Kihirdetve: 2011. április 11. napján. 
 
        Dr. Sztantics Csaba 
         jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


