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Cegléd Város Önkormányzata 
35/2017. (XI. 23.) 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.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint 
módosul. 
 
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszti. 

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

címzetes főjegyző polgármester 
---------- 
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1. melléklet a 35/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez 
 

1. Az Ör. „A Ceglédi Többcélú Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (2700 Cegléd, 
Bajcsy-Zsilinszky út 1.) intézményi térítési díjai” című 2. mellékletének (a továbbiakban: 2. melléklet) 1. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. Az idősek otthona intézményi térítési díja: 
 
 havi térítési díj: napi térítési díj: 

 
1. Átlagos ápolást, gondozást igénylő személy ellátása: 90.000 Ft/hó 3.000 Ft/nap 
2. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása: 90.000 Ft/hó 3.000 Ft/nap 
3. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás: 95.000 Ft/hó 3.167 Ft/nap 

 

Az emelt színvonalú ellátás igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás összege a mindenkor 
hatályos költségvetési törvényben megállapított, az egy ellátott után járó tárgyévi állami támogatás 
hétszerese lehet. 
Ennek alapján a fizetendő egyszeri hozzájárulás összege: 2.300.000 Ft/fő.” 
 
2. Az 2. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. Étel házhozszállítás térítési díja: 

 
 Jövedelmek forintban Szállítási díj Ft/nap 

 
1.          0 –   42.750   50,- 
2. 42.751 –   62.000   60,- 
3. 62.001 –   85.500 110,- 
4. 85.501 – 104.000 160,- 
5. 104.001 felett 260,- 

 
----------- 
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