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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

17/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete 

a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról 

egységes szerkezetben a 10/2022. (VII. 18.), a 14/2022. (VIII. 17.), a 19/2022. (X. 17.), a 21/2022. 

(XI. 21.) és az 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendeletekkel  

 

 

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, a 94. §-

ában, a 96. § (1) bekezdésében, a 149. §-ában, a 147. § (1) bekezdésében 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. pontja szerinti 

feladatkörében Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi rendeletet 

alkotja. 

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések 

1. § 

(1) Jelen rendeletben szabályozott ellátásoknál alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szociális törvény) és a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: 

Gyermekvédelmi törvény) foglaltakat. 

(2) E rendelet hatálya – a (4)–(5) bekezdés kivételével – a Pilisvörösváron élőkre terjed ki. 

(3) Az időskorúak gondozóháza és az otthoni szakápolás szolgáltatást a Pilisvörösváron bejelentett 

lakóhellyel, vagy – amennyiben életvitelszerűen a tartózkodási helyén él – bejelentett tartózkodási 

hellyel rendelkező kérelmezők vehetik igénybe. 

(4) Jelen rendelet hatálya kiterjed a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 

(a továbbiakban: Társulás) társulási megállapodása alapján igénybe vett szolgáltatások tekintetében, 

Pilisszentiván és Pilisszántó, társult településekre. 

(5) Az időskorúak gondozóházába felvehető más településről – elsősorban a társulás településeiről – 

is kérelmező, ha az intézmény szabad férőhellyel rendelkezik. 

(6) Az e rendelet szerint biztosított gyermekjóléti, szociális és egészségügyi ellátásokat a Társulás 

fenntartásában működő Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár (a továbbiakban: 

Intézmény) – székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Rákóczi u. 5. – szolgáltatásain keresztül biztosítja. 

(7) Az óvodákban és iskolákban igénybe vehető gyermekétkeztetést Pilisvörösvár Város 

Önkormányzata az alábbi oktatási-nevelési intézményekben biztosítja: 

a) Óvodai ellátások a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvodában (2085 Pilisvörösvár, Rákóczi 

u. 6.) és tagintézményeiben, 

b) Iskolai ellátások a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskolában (2085 Pilisvörösvár, 

Templom tér 19.). 
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(8) A fogyatékos személyek nappali ellátása keretében igénybe vett gyermekétkeztetést a Társulásnak 

kell biztosítania. 

2. § 

 

(1) Jelen rendeletben meghatározott ellátásokat az arra jogosultak részére az intézmény vezetője 

állapítja meg. 

(2) Gyermekjóléti alapellátások: 

a) Gyermekétkeztetés 

b) Gyermekek napközbeni ellátása keretein belül történő étkeztetés: 

ba) óvoda 

bb) iskolai napközi 

bc) nyári napközis tábor 

c) Gyermekjóléti szolgáltatás 

(3) Szociális alapellátások: 

a) étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás 

c) családsegítés 

d) nappali ellátást biztosító 

da) idősek nappali ellátása, 

db) fogyatékos személyek nappali ellátása. 

(4) Szakosított szociális ellátás: időskorúak gondozóháza 

(5) Egyéb szolgáltatás: otthoni szakápolás 

Eljárási rendelkezések 

3. § 

(1) Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek és a fogyatékos személyek nappali ellátása, 

továbbá az időskorúak gondozóháza igényléséhez a szociális ellátások igénybevételéhez a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletet 

kell alkalmazni. 

(2) A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások iránti igény elbírálásához, a kötelező nyilvántartások 

vezetéséhez a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, továbbá a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (III. 30.) NM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 

4. § 

(1) A szolgáltatások igénybevétele – ha törvény másként nem rendelkezik – önkéntes, az ellátás az 

igénylő kérelmére történik. 

(2) Az ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. 
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5. § 

(1) A kérelmet az ellátást biztosító intézményhez kell benyújtani, melyhez csatolni kell a kérelmező 

és családtagja jövedelméről, továbbá az egészségi állapotáról, és egyéb méltányosságra okot adó 

körülményről szóló igazolásokat. 

(2) Az ellátás igénybevételéről az intézmény vezetője a kérelmező egészségi állapota és szociális 

helyzete figyelembevételével dönt. 

(3) A jelen rendelet alapján biztosított szolgáltatások részletes szabályai az egyes ellátásoknál kerültek 

meghatározásra. 

Szolgáltatások díja 

6. § 

(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátás keretébe tartozó 

szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj. 

(2) Az intézményvezető a gyermekétkeztetés személyi térítési díját a Gyermekvédelmi törvényben 

megjelölt normatív kedvezmény figyelembevételével állapítja meg. 

(3) A közétkeztetésben alkalmazható étkezési térítési díjak a jelen rendelet 1. mellékletében kerülnek 

meghatározásra. 

(4) Jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza a közétkeztetésben kedvezmény nélkül alkalmazható 

nettó és bruttó nyersanyagköltséget és eladási árat. 

7. § 

(1) A szociális szolgáltatások személyi térítési díját a Szociális törvény rendelkezéseinek 

figyelembevételével, jelen rendelet alapján az intézményvezető állapítja meg. A személyi térítési díj 

megfizetésére kötelezett az ellátást igénybe vevő vagy az ellátást igénybe vevő személy 

hozzátartozója, illetve harmadik személy, aki a személyi térítési díj megfizetését írásos nyilatkozat 

alapján vállalja. 

(2) Ha a kötelezett jövedelemmel, készpénzvagyonnal vagy térítési díj alapjául szolgáló készpénz, 

vagy ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, külön rendeletben meghatározott pénzbeli vagy 

természetbeni támogatás iránt a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz – pilisvörösvári lakos 

esetén a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalhoz (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.) – kérelmet nyújthat 

be. 

(3) Az intézményvezető külön eljárás nélkül haladéktalanul köteles az ellátást biztosítani krízis 

helyzetére tekintettel annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás 

elmaradása veszélyezteti. 

(4) Külön eljárás keretében az intézményvezető döntése alapján biztosítható az ellátás az alábbi 

helyzetben: Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is 

ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalja a 

szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését. 
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(5) Nem részesíthető kedvezményben az az igénylő, akinek érvényes tartási, életjáradéki, öröklési 

szerződése van, kivéve, ha a szerződés felbontása iránt keresetet nyújtottak be a bíróságon. 

 

(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény intézményi térítési díjai jelen rendelet 2. 

mellékletében kerülnek meghatározásra. 

 

8. § 

 

(1) A személyi térítési díj befizetése az alábbiak szerint történik: 

a) személyes gondoskodás esetén a szolgáltatás igénybevételét követően, a tárgyhót követő hónap 

20. napjáig, 

b) gyermekétkezés esetén előre, minden hónap 15. napjáig, 

c) bentlakásos ellátás esetén előre, a beköltözés napjától. 

(2) Ha a jogosult az étkeztetést betegség vagy más ok miatt nem tudja, vagy nem kívánja igénybe 

venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. Ha a Házirend kedvezőbben nem 

rendelkezik a bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj 

megfizetése alól. 

(3) A térítési díj csökkentésének illetve elengedésének módjai és esetei: Ha a jogosult az 1. § (6) 

bekezdésében nevezett intézmény intézményvezetője által megállapított személyi térítési díj összegét 

vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a térítési díj értesítő kézhezvételét követő 

nyolc napon belül méltányossági kérelemmel fordulhat a Társuláshoz. A Társulás határozattal dönt a 

személyi térítési díj összegéről. 

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 

9. § 

(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában megállapított ellátást meg kell szüntetni. 

(2) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell az ellátás ellenértékének 

megfizetésére. A visszatérítés módját, a méltányossági eseteket a gyermekjóléti ellátásoknál a 

Gyermekvédelmi törvény, szociális ellátásoknál a Szociális törvény szabályozza. 

(3) Kérelemre Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi 

Bizottsága a tartozásra részletfizetést engedélyezhet, vagy – ha a rosszhiszeműen igénybe vett ellátás 

pénzegyenértékének visszafizetése a kérelmező létfenntartását veszélyeztetné – a tartozás egy részét, 

vagy teljes egészét elengedheti. 

(4) A (3) bekezdés szerinti tartozás egy része vagy egésze akkor engedhető el, ha a tartozás összegét 

az igénybe vevő helyett a lakóhelye szerinti önkormányzat Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

részére megfizette. 

Az ellátások megszűnése 

10. § 

Az e rendeletben szabályozott ellátások megszűnnek, vagy megszüntethetők a Szociális törvény 100-

102. §-a, valamint a Gyermekvédelmi törvény 37/A. §-a szerinti esetekben. 



 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról 

szóló 17/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete, egységes szerkezetben. Hatályos: 2023. január 23-tól. 

5 

Gyermekjóléti ellátások, Gyermekek napközbeni ellátása, gyermekétkeztetés 

11. § 

(1) A gyermekek napközbeni ellátása Pilisvörösváron a bölcsődei és az óvodai ellátás, az iskolai 

napközi, valamint nyári napközis tábor keretében biztosított. 

(2) A gyermekétkezés igénybevételére irányuló kérelmet a gyermek törvényes képviselője az érintett 

intézmény vezetőjénél terjesztheti elő. A személyi térítési díjat a Gyermekvédelmi törvény és e 

rendelet 1. melléklete rendelkezései alapján az intézményvezető állapítja meg. 

(3) Az étkezési díjon felül legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű térítés 

kérhető az intézmény által szervezett, az alapfeladatot meghaladó programokért, szolgáltatásokért. 

Gyermekjóléti szolgáltatás  

12. § 

(1) A Társulás a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására az intézményben család- és 

gyermekjóléti szolgálatot működtet. 

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás részletes feladatait a Gyermekvédelmi törvény határozza meg. 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 

Gyermekjóléti központ 

13. § 

(1) Pilisvörösvár Város Önkormányzata, mint járásszékhely település az Intézményben Család- és 

Gyermekjóléti Központot működtet. 

(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ a Gyermekvédelmi törvényben meghatározott feladatokat 

Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye és 

Üröm településeken látja el. 

(3) A Család- és Gyermekjóléti központ biztosítja a Gyermekvédelmi törvény 40/A. §-ában 

meghatározott speciális szolgáltatásokat és programokat nyújt. 

Szociális ellátások, Étkeztetés 

14. § 

(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjuk részére tartósan vagy átmeneti 

jelleggel nem képesek biztosítani. 

(2) Étkeztetés igénybevételének jogosultsági feltételei: 

a) a kérelmező a 65. életévét betöltötte, 

b) a kérelmező egészségkárosodott, amelyet határozattal igazol, 
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c) a kérelmező fogyatékossága, pszichiátriai betegsége miatt érvényes szakorvosi igazolással 

rendelkezik, 

d) a kérelmező szenvedélybetegsége miatt érvényes háziorvosi igazolással rendelkezik, 

e) a kérelmező hajléktalan. 

(3) Az étkeztetés biztosítása történhet az ebéd kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 

elvitelének lehetővé tételével vagy házhozszállítással. 

(4) Az étel házhozszállítására csak akkor van lehetőség, ha a kérelmező - orvosi igazolás alapján - 

egészségi állapota miatt az étel elvitelére nem képes. 

(5) Ha az étkeztetést az ellátott házhozszállítással veszi igénybe, a szállítási költséget meg kell 

fizetnie. 

(6) Az étkeztetés és a házhozszállítás térítési díját a 2. melléklet tartalmazza. 

(7) Az étkeztetés ellátási területe Pilisvörösvár és a társult települések közigazgatási területe. 

Házi segítségnyújtás 

15. § 

(1) A Szociális törvényben meghatározott feladatok ellátásáról házi segítségnyújtás keretében kell 

gondoskodni. 

(2) A kérelem benyújtását követően a gondozási szükségletet az intézmény vezetője jogosult 

vizsgálni. 

(3) A házi segítségnyújtás ellátási formája: 

a) Szociális segítés: lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés, háztartási 

tevékenységben való közreműködés, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a 

veszélyhelyzet elhárításában segítségnyújtás, szükség esetén a bentlakásos szociális 

intézménybe történő beköltözés segítése. 

b) Személyi gondozás: a szociális segítésen túl gondozási és ápolási feladatok ellátása, az ellátást 

igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása. 

(4) A házi segítségnyújtás térítési díját a 2. melléklet tartalmazza. 

(5) A házi segítségnyújtás ellátási területe Pilisvörösvár és a társult települések közigazgatási területe. 

Családsegítő szolgáltatás 

16. § 

(1) A családsegítés feladatait a Szociális törvényben foglaltak szerint az intézmény család- és 

gyermekjóléti szolgálata látja el. 

(2) A család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége körében szervezi az aktív korú nem 

foglalkoztatott személyek együttműködési programját, melynek során klubokat működtet. Ilyenek 

különösen: az álláskeresők klubja és egyéb csoportos terápiás programok. 
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(3) A család- és gyermekjóléti szolgálat a gyermekjóléti ellátásokhoz kapcsolódóan, prevenciós 

feladatként klubfoglalkozásokat és más szabadidős foglalkozásokat szervez. 

(4) A családsegítő szolgáltatás ellátási területe Pilisvörösvár és a társult települések közigazgatási 

területe. 

(5) A családsegítő szolgáltatás körében nyújtott ellátás térítésmentes. 

 

Idősek nappali ellátása 

17. § 

(1) Az idősek nappali ellátása elsődlegesen az időskorúak számára nyújt intézményi napközbeni 

ellátást, de egészségi állapotára figyelemmel felvehető a 18. életévét betöltött személy is. 

(2) Az idősek nappali ellátásában biztosított ellátási formák: 

a) napközbeni tartózkodás, 

b) tisztálkodási lehetőség, 

c) személyes és csoportos programok szervezése az intézményen belül és az intézményen kívül. 

(3) Az idősek nappali ellátásába való eljutás, onnan hazajutás érdekében, térítési díj ellenében 

szállítási szolgáltatás igénybe vehető. 

(4) Az idősek nappali ellátásának igénybevétele térítésmentes. Az intézmény által szervezett – az 

alapfeladatot meghaladó – programokért, szolgáltatásokért legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg 

nem haladó mértékű térítés kérhető, melyet a házirend szabályoz. 

(5) Az idősek nappali intézménye ellátási területe Pilisvörösvár és a társult települések közigazgatási 

területe. 

Fogyatékos személyek nappali ellátása 

18. § 

(1) A fogyatékos személyek nappali ellátásába felvehető a legalább 3. életévet betöltött fogyatékos 

gyermek és fogyatékos felnőtt. 

(2) A fogyatékos személyek nappali ellátásában biztosított ellátási formák: 

a) nappali ellátás biztosítása étkezéssel, 

b) nappali ellátás biztosítása csak tartózkodással, 

c) tisztálkodási lehetőség, 

d) személyes és csoportos programok szervezése az intézményen belül és az intézményen kívül, 

e) gyógypedagógus. 

(3) A fogyatékos személyek nappali ellátásába való eljutás, onnan hazajutás érdekében, térítési díj 

ellenében szállítási szolgáltatás igénybe vehető. 

(4) A fogyatékos személyek nappali ellátásában csak az étkezésért kell fizetni, az étkezés térítési díját 

2. melléklet tartalmazza. Az intézmény által szervezett – az alapfeladatot meghaladó – programokért, 
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szolgáltatásokért legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű térítés kérhető, 

melyet a házirend szabályoz. 

(5) A fogyatékos személyek nappali intézménye ellátási területe Pilisvörösvár és a társult települések 

közigazgatási területe. 

Időskorúak gondozóháza 

19. § 

(1) Az időskorúak gondozóháza – ideiglenes jelleggel, legfeljebb egyévi időtartamra – teljeskörű 

ellátást biztosít. Az átmeneti elhelyezés indokolt esetben az intézmény orvosa szakvéleményének 

figyelembevételével, egy alkalommal, további egy évvel meghosszabbítható. 

(2) Az időskorúak gondozóházában elsősorban azoknak a személyeknek ápolását, gondozását végzik, 

akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 

(3) Az időskorúak gondozóházában biztosítani kell: 

a) napi háromszori étkezést, 

b) nappali tartózkodást és szállást, 

c) tisztálkodási lehetőséget, 

d) esetenkénti személyes és csoportos programok szervezését az intézményen belül és az 

intézményen kívül, 

e) szükség szerint orvosi ellátást. 

(4) Az időskorúak gondozóháza szolgáltatást a pilisvörösvári lakosok vehetik igénybe. 

(5) Az időskorúak gondozóháza igénybevétele esetén térítési díjat kell fizetni, melyet a 2. melléklet 

tartalmaz. Az intézmény által szervezett – az alapfeladatot meghaladó – programokért, 

szolgáltatásokért legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű térítés kérhető, 

melyet a házirend szabályoz. 

(6) Ha az igénylő pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved ellátásáról más intézmény 

keretében kell gondoskodni. 

Egyéb szolgáltatás, Otthoni szakápolás 

20. § 

(1) Orvosi vélemény alapján, szakképzett ápoló, illetve gyógytornász közreműködésével otthoni 

szakápolás és ennek keretében végzett rehabilitációs tevékenység (gyógytorna) nyújtható az ellátást 

igénylő otthonában vagy tartózkodási helyén. 

(2) Az otthoni szakápolás keretében végezhető feladatok felsorolását a 20/1996. (VIII. 26.) NM. 

rendelet tartalmazza. 

(3) Az ellátásra vonatkozó kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani. 

(4) Az otthoni szakápolást a pilisvörösvári lakosok vehetik igénybe. 
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Záró rendelkezések 

21. § 

Ez a rendelet 2021. december 1-jén lép hatályba. 

 

22. § 

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pilisvörösvár Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 6/2014. (II. 10.) 

önkormányzati rendelete. 

 

Pilisvörösvár, 2021. november 19. 

 

 

 Dr. Fetter Ádám Dr. Udvarhelyi István Gergely 

 polgármester jegyző 

 

 

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 

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

kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2021. november 19. napján. 

 

Pilisvörösvár, 2021. november 19. 

 

  Dr. Udvarhelyi István Gergely 

  jegyző 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül. 

 

Pilisvörösvár, 2023. január 23. 

Gergelyné Csurilla Erika 

jegyző 
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1. melléklet1 

Az intézményi étkezési nyersanyagnorma és térítési díjai 

  

(1) Jelen rendeletben meghatározott térítési díjakat a Pilisvörösvár Város Önkormányzata által 

fenntartott és működtetett intézményekben az év közbeni és a szünidei gyermekétkeztetés keretében 

a déli meleg főétkezéskeretében egyaránt, valamint a Pilisvörösvár és Környéke Szociális 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásában meghatározottak szerint a közétkeztetésben 

résztvevő ellátottakra kell alkalmazni. 

 

(2) Egyéb külső megrendelés esetében alkalmazandó díjakról a polgári jog szabályai alapján 

megkötendő szerződés dönt. 

 

(3) Az (1) bekezdés alá nem tartozó étkeztetést igénybe vevők a bruttó eladási árat kötelesek 

megfizetni. 

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti étkezési nyersanyagnorma és térítési díjak megállapításánál a Szociális 

törvény és a Gyermekvédelmi törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

(5) Jelen rendeletben felsorolt szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele során 

alkalmazandó térítési díjak és eladási árak – a kerekítés szabályai szerint – a következők: 

 

I. Gyermekétkeztetés: 

Megnevezés 
Nettó 

nyersanyagnorma 

Térítési díj 

(Bruttó 

nyersanyagnorma)  

Nettó eladási ár 

(Nettó 

nyersanyagnorma 

+ rezsi költség) 

Bruttó eladási 

ár  

 

Óvoda tízórai 98 124 184 234 

Óvoda uzsonna 98 124 184 234 

Óvoda ebéd 339 431 607 771 

Óvoda napi 535 679 975 1239 

Iskolai ebéd 421 535 748 950 

 

II. Szociális és egyéb felnőtt étkeztetés: 2 

Megnevezés 
Nettó nyers-

anyag-norma 

Bruttó nyers-

anyagnorma  

Nettó térítési 

díj (rezsikölt-

séggel növelt)  

Bruttó térítési díj 

(eladási ár)  

Reggeli 156 198 280 356 

Ebéd 480 610 1004 1275 

Vacsora 251 319 452 574 

Szociális napi 887 1127 1736 2205 

Felnőtt ebéd (A 

vagy B menü) 

480 610 1020 1295 

Diétás ebéd 512 650 1063 1350 

 

                                                 
1 Módosította a 10/2022. (VII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2022. szeptember 1-től. 
2 Módosította a 19/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2022. október18-tól. 
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2. melléklet34 

 

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 

65   

7 Időskorúak gondozóháza   5500 Ft/ellátási nap   

Ebből étkezés: 2205 Ft/ellátási 

nap  

 

 

                                                 
3 Módosította a 14/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2022. szeptember 1-től. 
4 Módosította a 21/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2023. január 1-től. 
5 Hatályon kívül helyezte az 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2023. január 23-tól, de 

rendelkezését 2023. január 1-től kell alkalmazni. 


