
POLGÁRDI GONDOZÁSI KÖZPONT 

 

Szolgáltatások: idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás,  

 Idősek nappali ellátás tartalma: Tanácsadás, készségfeljesztés, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, étkezés, esetkezelés: gondozás. 

 Étkezés tartalma: A feladatellátás napi egyszeri meleg étel biztosításával történik. 

 Házi segítségnyújtás tartalma: Személyi gondozási és szociális segítési feladatok 

 

Igénybevétel rendje 

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, indítványára történik. 

Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet, indítványt a törvényes képviselő terjesztheti elő. 

A kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 

 

Térítési díjak 

 Nappali ellátás 

Jövedelemhatár Térítési díj 

0-42 750 Ft-ig  Térítésmentes 

42 751-57 000 Ft-ig  95 Ft/nap 

57 001- Ft-tól  155 Ft/nap 

 Étkeztetés 

Jövedelemhatár Térítési díj 

0-42 750 Ft-ig  Térítésmentes 

42 751-57 000 Ft-ig  480 Ft/adag 

57 001- Ft-tól  640 Ft/adag 

 Kiszállítási díj 

Jövedelemhatár Térítési díj 

0-42 750 Ft-ig  Térítésmentes 

0-42 750 Ft-tól 60 Ft/ebéd 

 Házi segítségnyújtás 

Szociális segítés 260 Ft/óra 

Gondozás 260 Ft/óra 

 

Térítési díjjal  kapcsolatos információk 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. 

A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre számított értéke, amelyet, az előző év adatai alapján, a tárgyév 

március 31-jéig kell megállapítani. 

 

Térítési díj fizetési rendje 

A személyi térítési díjat utólag, minden hónap 10.-ig kell megfizetni, a Polgárdi Gondozási központ vezetőjénél. 

 

Kedvezmények 

Nappali ellátás igénybevétele esetén : 

 teljes térítésmentes ellátásban részesül az a személy, akinek jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át,  

 nappali ellátás intézményi térítési díjának 60%-át téríti az a személy, akinek jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

150%-át, de nem haladja meg annak 200%-át. 

Étkezés: 

 Étkeztetés igénybevétele esetén teljes térítésmentes étkeztetésre jogosult az a személy, akinek jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 150%-át. 

 b) Az a személy, akinek jövedelme a mindenkori öregségi  nyugdíj legkisebb összegének 150%-át meghaladja, de nem haladja meg annak 200 %-át, az 

étkeztetés térítési díjának 75%-át téríti. 

Nem részesíthető térítésmentes étkeztetésben az a személy, akinek tartásra kötelező hozzátartozója van, vagy vele szemben valamely személyt-szerződés alapján-  

tartási kötelezettség terhel. 

Házi segítségnyújtás:  

 Ebben az ellátási formában nincs térítési díj kedvezmény. 


