
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete a 

a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 

17/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 62. § (2) 

bekezdésében, a 90. § (3) bekezdésében, a 92. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, 94. §-ában, a 

96. § (1) bekezdésében, a 147. § (1) bekezdésében, a 149. §-ában és a 162. § (5) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott szerinti feladatkörében eljárva a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról 

szóló 17/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. § 

 

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 17/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 

2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet 2023. január 2-án hatályát veszti.  

 

 

Pilisvörösvár, 2022. november 17. 
 

 

 

                           Dr. Fetter Ádám                                           Gergelyné Csurilla Erika 

 polgármester     jegyző 
 

 

 

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) rendeletének 42. §-a alapján 

kihirdetésre került Pilisvörösváron, 2022. november 21. napján. 

 

 

Pilisvörösvár, 2022. november 21. 

 

 

 Gergelyné Csurilla Erika 

 jegyző 

  



1. melléklet a 21/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez 
 

Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár szolgáltatásainak térítési díjai 

 

 A B 

1 Ebéd 1275 Ft/ellátási nap 

2 Ebéd házhozszállítása (csak Pilisvörösvár területén 

igényelhető) 

150 Ft/alkalom 

3 Szállítási szolgáltatás igénybevétele esetén a szállítási díj 100 Ft/alkalom 

4 Házi segítségnyújtás   

- szociális segítés   

- személyes gondozás   

- a kettő együttes igénybevétele esetén 

 

1000 Ft/gondozási óra 

1000 Ft/gondozási óra 

1000 Ft/gondozási óra 

5 Fogyatékos személyek nappali ellátása étkezéssel 1275 Ft/ellátási nap 

6 Idősek nappali ellátása / tartózkodás igénybevétele 500 Ft/nap 

7 Időskorúak gondozóháza   5500 Ft/ellátási nap   

Ebből étkezés: 2205 Ft/ellátási 

nap  

 
 


