
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 12.) önkormányzati 
rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról 

 

 Hatályos: 2022. 07. 01 

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 8a.) pontjában rögzített feladatkörében eljárva, Tiszagyenda Községi 
Önkormányzat és Tiszaroff Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hozzájárulásával, a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról a következő rendeletet alkotja: 

1. § (1) Kunhegyesen az étkeztetésre vonatkozó jogosultsági feltételek: 

- életkor 62 év felett, 
- egészségi állapot: 
a) egészségi állapota 1-30 % közötti, 
b) krónikus beteg, 
c) pszichiátriai, illetve szenvedélybeteg, 
d) hajléktalan. 
(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt jogosultsági feltételek fennállása házi- vagy 

szakorvosi igazolással illetve az ellátásra való jogosultságot megállapító határozattal 
igazolható. 

(3) A Kunhegyesen alkalmazott térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza. 

2. § (1) Tiszagyendán az étkeztetésre vonatkozó jogosultsági feltételek: 

- a kora miatt, mert 60 évnél idősebb, 
- egészségi állapota miatt, mert egészségi állapota 1-30 % közötti, melyet határozattal kell 

igazolnia, illetve krónikus betegségben szenved, vagy gondozásra szorul, melyet a háziorvos 
igazol, 

- fogyatékossága miatt, mert fogyatékossági támogatásban részesül, melyet határozattal kell 
igazolni. A pszichiátriai betegség fennállását a háziorvos/szakorvos igazolhatja. 

- a szenvedélybetegség fennállását a háziorvos/szakorvos igazolhatja, 
- a hajléktalanságot lakcímkártyával, illetve a hajléktalan szállón kiállított igazolvánnyal kell 

igazolni. 

(2) A Tiszagyendán alkalmazott térítési díjakat az 2. melléklet tartalmazza. 

3. § (1) Tiszaroffon az étkeztetésre vonatkozó jogosultsági feltételek: 

- a kora miatt, mert 60 évnél idősebb, 
- egészségi állapota miatt, mert egészségi állapota 1-30 % közötti, melyet határozattal kell 

igazolnia, illetve krónikus betegségben szenved, vagy gondozásra szorul, melyet a háziorvos 
igazol, 



- fogyatékossága miatt, mert fogyatékossági támogatásban részesül, melyet határozattal kell 
igazolni és állandó vagy teljes segítséget igényel az ételkészítéshez. Pszichiátriai betegsége 
miatt, melynek fennállását a háziorvos/szakorvos igazolhatja, 

- a szenvedélybetegsége miatt, melynek fennállását a háziorvos/szakorvos igazolhatja, 
- a hajléktalansága miatt, melynek fennállását lakcímkártyával, illetve a hajléktalan szállón 

kiállított igazolvánnyal kell igazolni. 
(2) Tiszaroffon elsőbbséget élvez a kérelmező, ha súlyos, kórházi kezeléssel járó betegséget, 

műtétet követően a gyógyulás ideje alatt önellátásra nem képes és ellátásról másképpen sem 
tud gondoskodni. 

(3) Tiszaroffon amennyiben a szociális rászorultság feltételei már nem állnak fenn, azt 15 
napon belül az ellátást igénybe vevő köteles bejelenteni, az ellátást a következő hónap elsejétől 
meg kell szüntetni. 

(4) A Tiszaroffon alkalmazott térítési díjakat az 3. melléklet tartalmazza. 

4. § (1) E rendelet a 2021. augusztus 1-től lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti 
Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestületének a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2019. (V.1.) 
rendelete. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

1. melléklet 1 

 

 

2. melléklet 2 

 

 

3. melléklet 3 
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1. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 12/2022.(VI.24.) önkormányzati rendelethez 

 

(1. számú melléklet) 
Kunhegyes 

 

Szolgáltatás 
Intézményi 
térítési díj  

 
  

1. Étkezés:  

- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem a 
nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el. 380.-Ft/nap 

- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem eléri a 
nyugdíjminimum 150 %-át, de nem haladja meg annak 300 
%-át. 

435.-Ft/nap 

- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem a 
nyugdíjminimum 300 %-át meghaladja. 

550.-Ft/nap 

  

2. Kiszállítás: 100.-Ft/nap 

    

3. Házi segítségnyújtás 0.-Ft/óra 

  

4. Idősek nappali ellátása 0.-Ft/nap 

  

5. Demens személyek nappali ellátása 0.-Ft/nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 12/2022.(VI.24.) önkormányzati rendelethez 

 

(2. számú melléklet) 
  

Tiszagyenda 

 

Szolgáltatás 
Intézményi 
térítési díj 

1. Étkezés: 495.-Ft/nap 

  

2. Kiszállítás: 0.-Ft/nap 

    

3. Házi segítségnyújtás 0.-Ft/óra  

    

4. Idősek nappali ellátása 0.-Ft/nap 

  

5. Demens személyek nappali ellátása 0.-Ft/nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2021. (VII. 12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 12/2022.(VI.24.) önkormányzati rendelethez 

 

(3. számú melléklet) 
 

 

 

Tiszaroff 

 

Szolgáltatás 
Intézményi 
térítési díj 

1. Étkezés: 
 

- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem a 
nyugdíjminimum 150 %-át nem éri el. 

340.-Ft/nap  

- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem eléri a 
nyugdíjminimum 150 %-át, de nem haladja meg annak 280 
%-át. 

430.-Ft/nap  

- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem a 
nyugdíjminimum 280 %-át meghaladja. 

465.-Ft/nap  

  

2. Kiszállítás: 260.-Ft/nap 

    

3. Házi segítségnyújtás 0.-Ft/óra  

 

 


