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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. Törvény 1. melléklet II. 5. pontja szerinti adatok: 

 

II. 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott 

közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének 

rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények. 

 

 

Közszolgálati feladatok az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról, és az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló jogszabályok alapján 
 

 

Közszolgálati feladatok megnevezése és tartalma 

 

a.) Közösségi ellátások, amely a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott 

közösségi alapellátás. 
 

b.) Nappali ellátás, mely elsősorban a saját otthonukban élő személyek, pszichiátriai, 

szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas 

kapcsolatokra és az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. 

 

c.) Támogatott lakhatás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási 

képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartását biztosítja 

szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek részére. 
 

d.) család-és gyermekjóléti szolgálat, feladata a szociális és mentálhigiénés problémák 

miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került családok életvezetési képességének, az 

ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének 

elősegítése 

 

 

Igénybevételének rendje: 

 

A szociális intézmény szakmai tekintetben önálló. Szervezetükkel és működésükkel 

kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály vagy egyéb szabályozás 

nem utal más hatáskörébe. Az intézmények működésére, belső és külső kapcsolataira 

vonatkozó rendelkezéseket a Szakmai programjuk, a Szervezeti és Működési Szabályzatuk 

(továbbiakban: SZMSZ), és a Házirendjük határozza meg. 
 

A közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke: 

 

Az intézményi térítési díjat fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az erről készült 

Határozatot megküldi az intézmény telephelyei részére. A személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét az 

intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás 

megkötésekor írásban tájékoztatja. 
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Térítésmentesen kell biztosítani a közösségi ellátásokat, és a családsegítőt. Támogatott 

lakhatás esetén külön meghatározásra kerül a lakhatási szolgáltatás és az igénybe vett 

szolgáltatási elemekért fizetendő térítési díj. A bentlakásos intézményben az ellátott által 

fizetendő összeget úgy kell megállapítani, hogy részére költőpénz biztosítható legyen, 

amennyiben a személyi térítési díj összege meghaladja az ellátott jövedelmének 80%-át. 

 

A térítés köteles szolgáltatások esetében az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a 

szolgáltatási önköltség egy főre jutó összegét. 

 

Az egyes (szociális) intézmények elérhetőségei és alapdokumentumai az intézmény 

honlapján, illetve az alábbi linken találhatóak meg: 
 

https://sorsforditokozpont.hu/index.php/intezmenyeink 

 
 

A közszolgáltatásért fizetendő díjból adott kedvezmények: 

 

A térítési díjköteles szolgáltatások esetében a Fenntartó döntése alapján ingyenes ellátásban 

részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik, vagy szociális helyzete nem 

teszi lehetővé a térítési díj megfizetését.  
 

https://sorsforditokozpont.hu/index.php/intezmenyeink

