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Cegléd Város Önkormányzata 
34/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 

a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról 

szóló 11/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában, és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése 
meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 
feladatkörében eljáró Abony Város Önkormányzata, Albertirsa Város Önkormányzata, 
Ceglédbercel Község Önkormányzata, Csemő Község Önkormányzata, Dánszentmiklós Község 
Önkormányzata, Jászkarajenő Község Önkormányzata, Kocsér Község Önkormányzata, 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata, Mikebuda Község Önkormányzata, Nyársapát Község 
Önkormányzata, Tápiószőlős Község Önkormányzata, Törtel Község Önkormányzata és Újszilvás 
Község Önkormányzata véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 
11/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 6. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„6. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A 
házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani. 

(2) Szociális segítés keretében biztosítani kell: 
a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában történő segítségnyújtást, 
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

(3) Személyi gondozás keretében biztosítani kell: 
a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 
c) valamint a szociális segítés keretében biztosított feladatok ellátását. 

(4) Az intézményvezető a szolgáltatás iránti kérelem alapján az Sztv. 63. § (6) bekezdése 
szerint megvizsgálja és megállapítja az igénylő napi gondozási szükségletének mértékét. 

(5) A házi segítségnyújtás során: 
a) a szociális segítés biztosítása esetén, ha személyi gondozási feladatok ellátása válik 

szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni, 
b) amennyiben szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást 

végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.” 
 
2. § (1) Az Ör. 7. § (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„d) a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos 
készségfejlesztést,” 
 

(2) Az Ör. 7. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„f) a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 

szolgáltatásokat.” 
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3. § (1) Az Ör. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú 
vagy fogyatékos személyek, vagy pszichiátriai betegek részére az önellátó életvitel fenntartása 
mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 

haladéktalan megjelenését, 
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételét, 
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.” 

 
4. § Az Ör. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 
5. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján hat napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta sk. Takáts László sk. 

jegyző polgármester 
 

----------- 
 

1. melléklet a 34/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

1. Az Ör. „A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központjának (2740 Abony, 
Szilágyi Erzsébet u. 3.) intézményi térítési díjai” című 1. mellékletének (a továbbiakban: 1. 
melléklet) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„3. Szociális étkeztetés: 
 
A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 
 

 Jövedelmek forintban 
 

Étkezési díj Ft/nap 

1.          0 – 42.750 200,- 
2. 42.751 – 85.500 360,- 
3. 85.501 – 105.000 450,- 
4. 105.501 felett 500,- 

 
Az étel házhozszállítás térítési díja: 
 

 Jövedelmek forintban Kiszállítási díj Ft/nap 
1.          0 – 42.750 50,- 
2. 42.751 – 85.500 120,- 
3.             85.501 – 105.000 150,- 
4.          105.001 felett 200,- 

 
2. Az 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. Támogató szolgálat: 
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A személyi segítés intézményi térítési díja: 
 

 Jövedelmek forintban Gondozási óradíj Ft/óra 

1.          0 – 42.750 100,- 

2. 42.751 – 95.500 200,- 

3.              95.501 – 142.500 350,- 

4.            142.501 felett                      400,- 

 
A támogató szolgálat – gépkocsi használat, szállítás díja az Szt. 65/C. §-ának (4) bekezdésében 
meghatározott szociálisan rászorultnak minősülő súlyosan fogyatékos személy esetén: 
 

 Jövedelmek forintban gépkocsi használat Ft/km 
1. 0 – 28.500 40,- 
2.                                   28.501 felett 80,- 

 
Az Szt. 65/C. §-ának (4) bekezdésében meghatározott nem fogyatékos személy esetén: 

- Abony város közigazgatási területén belül: 150 Ft/km 
- Abony város közigazgatási területén kívül: 100 Ft/km” 
 

----------- 
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