Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 1.§-ának (2) bekezdésében, a 60.§ (3) bekezdésében, 62.§
(2) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdésében, a 115.§ (3) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szabályai
Általános rendelkezések
A rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelően
nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az
eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének módját, feltételeit és
garanciáit.
A rendelet hatálya
1. §
(1)
A rendelet hatályára vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3.§-a az irányadó
(2)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások vonatkozásában e rendelet hatálya
kiterjed
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja által - a
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás közigazgatási területén - nyújtott ellátások
igénybevevőire.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái
2.§
(1)
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (a
továbbiakban: HTKT SZSZK) a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó
ellátások közül a (2) és (3) bekezdéseiben foglalt ellátási formákat biztosítja:
(2)
a)
c)
d)
e)
1
f)
g)

Szociális alapszolgáltatások keretében:
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Támogató szolgáltatás

(3)

Szakosított ellátások keretében:

1

Nappali ellátások közül: Idősek nappali ellátása

A rendelet 2.§ (2) bekezdés f) pontját a 14/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte.
Hatálytalan: 2012. április 1. napjától

(4)

A)

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:
a) időskorúak gondozóháza
b) férfi hajléktalan átmeneti szállás

B)

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények:
a) idősek otthona
b) idősek otthona démens ellátással
c) Fogyatékosok otthona

C)

Fogyatékos személyek ellátásához kapcsolódó szolgáltatások
a) Szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében
b) Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében

Az egyes ellátási formák székhelyét, telephelyeit és ellátási területét e rendelet 2. számú
melléklete, az ellátások térítési díjait e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A
rendelet térítési díjakról szóló 1. számú
melléklet a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa határozatának megfelelően évente módosításra kerül.
II. Fejezet
Szociális alapszolgáltatások
Étkeztetés
3. §

(1)
Az étkeztetés jogosultsági feltételeire az Sztv. 62. § (1) bekezdésében és e rendeletben
foglaltak
irányadók.
(2)

Ezen ellátási formáról az önkormányzat kistérségi ellátás keretében, a HTKT SZSZK a
rendelet
2. számú melléklet 2) pont a) alpontban meghatározott helyen gondoskodik..
Az étkeztetést azok vehetik igénybe, akik:
a)
koruk (70 év felett van)
b)
egészségi állapotuk (OORSZI szakvélemény alapján minimum 67 %-os
rokkantsági
fokozat megállapítása)
c)
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük (szakorvosi vélemény, OORSZI
szakvélemény bemutatása)
d)
szenvedélybetegségük (szakorvosi vélemény (szakorvosi vélemény, OORSZI
szakvélemény bemutatása)
e)
hajléktalanságuk (a kistérségi intézmény hajléktalan átmeneti szállójának
igazolása)
miatt azt önmaguk, illetve ellátottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek
biztosítani.
Házi segítségnyújtás
(3)

4. §
(1)

A házi segítségnyújtásra az Szt. 63.§-ban foglaltak az irányadók.

(2)
2) pont

A házi segítségnyújtásról a HTKT SZSZK gondoskodik e rendelet 2. számú melléklet
b) alpontjában meghatározott helyen.
Családsegítés
5. §

(1)

A családsegítés vonatkozásában az Szt. 64.§-ban foglaltak az irányadók.

(2)

A családsegítésről a HTKT SZSZK a rendelet 2. számú melléklet 2) pont c) alpontjában
meghatározott helyen gondoskodik.
Támogató szolgáltatás
6. §

(1)

A támogató szolgáltatás igénybevételére, a jogosultság igazolására vonatkozóan az Szt.
65/C. §-ben foglaltak az irányadók.
(2)
A támogató szolgáltatásról a HTKT SZSZK gondoskodik a rendelet 2. számú melléklet
2) pont
d) alpontjában meghatározott helyen..
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7. §

Nappali ellátás
8. §
(1)

A nappali ellátás szabályaira az Szt. 65/F. §-ban foglaltak az irányadók.

(2)
Az idősek nappali ellátásáról a HTKT SZSZK gondoskodik a rendelet 2. számú
melléklet 2) pont f) alpontjában meghatározott helyen.
A fogyatékosok nappali ellátásáról Kiskunhalas Város Önkormányzata a Magyarországi
Baptista Egyház (Budapest, Benczúr u. 31.) Filadelfia Segítő Szolgálatával (Székhelye:
Kiskőrös, Szűts J. u. 12.) kötött ellátási szerződés útján gondoskodik a Magyarországi
Baptista Egyház fenntartásában működő Filadelfia Segítő Szolgálat kiskunhalasi
telephelyén, a 6400 Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 26. szám alatt.
(3)

III. Fejezet
Szakosított ellátási formák
9. §
A szakosított ellátási formák általános szabályait az Szt. 66.§ és 67.§ (1) bekezdése határozza
meg.
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
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A rendelet 7.§-át a 14/2012. (III. 28.) önk. rendelet hatályon kívül helyezte. Hatálytalan: 2012. április 1. napjától

10. §
(1)

Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátásokat az Szt. 80.§ - 84.§-ai határozzák meg.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények közül a HTKT SZSZK
a)
az időskorúak gondozóházáról a rendelet 2. számú melléklete 2) pont g)
alpontjában
meghatározott helyen,
b)
a hajléktalanok személyek átmeneti szállásáról pedig a rendelet 2. számú
melléklete 2)
pont h) alpontjában meghatározott helyen gondoskodik.
(2)

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
11. §
(1)

Az ápolást, gondozást nyújtó ellátásokat az Szt. 67.§-71/B. §-ai határozzák meg.

Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények közül a HTKT SZSZK
a)
az idősek otthonáról a rendelet 2. számú melléklet 2) pont j) alpontjában
meghatározott helyen,
b)
a Fogyatékos személyek otthonáról a rendelet 2. számú melléklet 2) pont i)
alpontjában
meghatározott helyen gondoskodik.
(2)

(3)
A (2)
intézményen
működési
állapotának
felkészítő

bekezdés b) pontja szerinti Fogyatékos személyek otthona az ellátottak
belüli foglalkoztatása céljából - a szociális foglalkoztatás tevékenységre kiadott
engedély alapján - az ellátott képességeinek,korának, mentális és fizikai
megfelelően szociális foglalkoztatás keretében munka-rehabilitációt és fejlesztőfoglalkoztatást biztosít.
IV. Fejezet
Az intézményi jogviszony

Általános szabályok.
Az ellátás igénybevételének módja, az intézményi jogviszony megszüntetése
12. §
(1)
A rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti
kérelmet a
HTKT SZSZK vezetőjénél kell előterjeszteni.
(2)

Az (1) bekezdés szerinti kérelmet személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/19999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon, az ott előírt mellékletekkel együtt lehet benyújtani.

(3)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelemről a HTKT SZSZK
vezetője
dönt.
(4)
Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodásban
foglaltak
szabályozására vonatkozóan az Szt. 94/C. §-ában foglaltak az irányadók.
(5)
Az intézményi jogviszony megszűnésére és megszüntetésére az Szt.100-101.§-ában
foglaltak az irányadók.

Soron kívüli elhelyezés
13. §
(1)

A soron kívüli elhelyezés iránti kérelem sorrendben megelőzi a többi kérelmet.

(2)

A soron kívüli ellátás biztosítását megalapozó körülmények különösen:
a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról
gondoskodna és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával
sem oldható meg,
b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint azonnali soron kívüli elhelyezése
indokolt,
c) szociális helyzetében, egészségügyi állapotában olyan kedvezőtlen változás
következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé,

(3)
Soron kívüli elhelyezést csak az intézményben rendelkezésre álló üres férőhelyekre
lehet biztosítani. Nem teljesíthető soron kívüli elhelyezési igény olyan igénybe vehető
férőhelyekre, ahol a jogosult a férőhely elfoglalásának időpontjáról már értesítést kapott.
(4)

Az intézményvezető külön eljárás nélkül akkor nyújt ellátást, ha
a)
az átmeneti vagy tartós bentlakásos elhelyezés azonnali biztosítása nélkül a
kérelmező életveszélyes állapotba, vagy önmagára nézve súlyosan veszélyeztető
állapotba kerülne
b)
szociális alapszolgáltatás, különösen étkeztetés és nappali ellátás esetén pedig az
ellátás azonnali biztosítása nélkül súlyos egészségkárosodás lépne fel.

(5)

A (4) bekezdésben meghatározott esetekben az ellátás biztosításától függetlenül utólag a
szükséges eljárást le kell folytatni.
Térítési díj
14. §

(1)
A térítési díj megállapítására és beszedésére az Szt.114-119/B. §-ban foglaltak, az
intézményi térítési díjak megállapítására vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 2-7.§-ban
foglaltak irányadók.
(2)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakat e
rendelet
1. számú melléklete tartalmazza.
Térítési díj csökkentése, elengedése és a térítési díjhátralék törlése
a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja
által nyújtott szolgáltatások esetén
15. §
(1)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás személyi térítési díját az ellátást
igénybe
vevőnek havonként, a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell befizetni az ellátást
nyújtó intézménynél, amit az intézmény az azt követő napon befizet a Szociális
Szolgáltató Központ elszámolási számlájára.

(2)
Törvényi felhatalmazás alapján a fenntartó jogkörében eljáró Halasi Többcélú
Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) a személyi térítési
díjat csökkentheti vagy elengedheti.
Amennyiben az ellátott a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem tudja, a
kérelemre okot adó körülmény keletkezésétől számított 15 napon belül az azt
alátámasztó dokumentumok becsatolásával a fenntartóhoz fordulhat a személyi térítési díj
elengedése illetve
csökkentése iránt.
(3)

(4)
Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető
(továbbiakban:
szakmai vezető) és a Társulás Szociális Bizottsága javaslata alapján a
személyi térítési díjat elengedheti, ha:
a)
ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni
szociális, egészségügyi, vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel,
b)
a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását – önhibáján kívüli, egy éven túli
munkanélküliségének
fennállása, illetve a család aktív korú tagjainak
munkanélkülisége és/vagy tartós keresőképtelensége miatt – a térítési díj
megfizetése súlyosan veszélyezteti.
(5)

Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Társulási Tanács Szociális
Bizottsága javaslata alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha:
a) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű
családi pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri
el.

3

(6) A Társulási Tanács a személyi térítési díj elengedéséről vagy csökkentéséről a kérelem
beérkezését követő társulási ülésen határozattal dönt, zárt ülés keretében.
(7)
A megállapított, be nem fizetett, nyilvántartott térítési díjról (továbbiakban
térítésidíjhátralék) a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési
díjhátralékbehajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.
(8)
A térítési díj csökkentése vagy elengedése során kieső bevételt a kérelmező lakóhelye
vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell megtérítenie a
Társulás részére külön megállapodás alapján..
(9)4 A Társulási Tanács a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék behajthatatlannak
minősül az Államháztartás számviteléről szóló kormány rendelet vagy más magasabb szintű
jogszabály alapján.
(10)

A Társulási Tanács a térítési díjhátralék törléséről határozattal dönt.
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(11) A térítési díjhátralék törlése miatt keletkező bevételkiesést az érintett önkormányzatnak
meg kell térítenie a Társulás részére külön megállapodás alapján.

3

A rendelet 15.§ (6)-(10) bekezdését a 27/2011. (X.26.) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2011. 10. 27.
A rendelet 15.§ (9) bekezdését a 19/2016. (IX.30.) önk.rendelet módosította. Hatályos: 2016.10 01.
5
A rendelet 15.§ (11) bekezdését a 27/2011. (X.26.) önk. rendelet iktatta be. Hatályos: 2011. 10. 27.
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Szociálpolitikai Kerekasztal
16. §
(1)

A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott szakemberek részvételével
Szociálpolitikai Kerekasztalt (továbbiakban: Kerekasztal) működtet, különösen a
szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.

(2)
A Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést
tart. A Szociális Kerekasztalt össze kell hívni bármely tag indítványára. Tagjai a helyi
önkormányzat
képviselői, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető
fenntartók képviselői,
valamint a (3) bekezdésben meghatározott szervezetek képviselői.
(3)

A















Kerekasztal tagjai:
HTKT SZSZK Igazgatója
HTKT SZSZK keretében működő intézmények részlegvezetői
Védőnői Szolgálat Vezetője
Mozgáskorlátozottak Egyesületének Elnöke
Segítő Vonal Mentálhigiénés Egyesület Elnöke
Vöröskereszt Vezetője
Civil szervezetek vezetői (vagy képviselői)
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
Munkaügyi Központ Vezetője
BKMÖ. Pszichiátriai- és Fogyatékos Betegek Otthona Igazgatója
Albert Schweitzer Segítő Szolgálat Alapítvány Elnöke
Református Egyház
Római Katolikus Egyház
Városi Polgárőrség
Záró rendelkezések
17. §

(1)

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kiskunhalas, 2011. május 30.
Gyovai István
polgármester
Záradék:
A rendelet 2011. június 1-jén kihirdetésre került.
Dr. Ferenczi Mária
jegyző

Dr. Ferenczi Mária
jegyző
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1. Melléklet a 16/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

Harkakötöny

Ellátási forma megnevezése

Házi segítségnyújtás
(889922) (107052)
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni
ell. (873011) (102023)
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Fizetendő
mérsékelt
intézményi térítési
díj
(Ft/fő/nap)

Fizetendő
mérsékelt
intézményi térítési
díj
(Ft/fő/hónap)

0 Ft/óra
2 800

Számított
intézményi térítési
díj
(Ft/fő/nap)

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

533 Ft/óra
84 000

A rendelet 1. mellékletét a 6/2018. (III.29.) rendelet módosította. Hatályos: 2018. április 1.napjától

8 192

Önköltség
2018. év
533 Ft/óra

245 767

245 767 Ft/fő/hó
8 192 Ft/fő/nap

Kiskunhalas
Ellátási forma megnevezése

Szociális étkezés (889921) (107051)
Házi segítségnyújtás(889922) (107052)

Fizetendő
mérsékelt
intézményi térítési
díj
(Ft/fő/nap)
650 Ft/adag
360 Ft/óra

Fizetendő
mérsékelt
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/nap)

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

Önköltség
2018. év

895 Ft/adag
389 Ft/óra

895 Ft/adag
389 Ft/óra

Ebédszállítás (889922) (107052)
Időskorúak nappali
Étkezéssel
int. ell.
Tartózkodás esetén
(881011) (102031)

120 Ft/adag
650 Ft/fő/adag

895 Ft/fő/adag

895 Ft/fő/adag

0

2 201 Ft/fő/nap

2 201 Ft/fő/nap

Időskorúak tartós bentlakásos szociális
ellátása (873011) (102023)
Időskorúak átm. ápoló gondozó otthoni ell.
(873012) (102025)
Támogató szolgálat
Szoc. rászorult
(889925) (101222)
Szoc. nem
rászorult
Férfi átmeneti hajléktalan szálló (879033)
(107013)

2 700

81 000

7 938

238 153

2 700

81 000

7 687

230 615

238 153 Ft/fő/hó
7 938 Ft/fő/nap
230 615 Ft/fő/hó
7 687 Ft/fő/nap
2 625 Ft/óra
525 Ft/km

89 015

89 015 Ft/fő/hó
2 967 Ft/fő/nap

2 625 Ft/óra
525 Ft/km

0
Sz.segítés:250 Ft/óra
szállítás: 40 Ft/km
300

9 000

2 967

Kisszállás

Ellátási forma megnevezése

Fizetendő
mérsékelt
intézményi térítési
díj
(Ft/fő/nap)

Házi segítségnyújtás
(889922) (107052)

Fizetendő
mérsékelt
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

150 Ft/óra

Idősk. ápoló-gond. otthoni ell. (873011)
(102023)

2 700

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/nap)

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

205 Ft/óra

Önköltség
2018. év

205 Ft/óra

81 000

6 856

205 684

Fizetendő
mérsékelt
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/nap)

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

205 684 Ft/fő/hó
6 856 Ft/fő/nap

Kunfehértó

Ellátási forma megnevezése
Házi segítségnyújtás
(889922) (107052)
Időskorúak nappali
int. ell. (881011)
(102031)

Tartózkodás
esetén

Fizetendő
mérsékelt
intézményi térítési
díj
(Ft/fő/nap)

Önköltség
2018. év

240 Ft/óra

240 Ft/óra

240 Ft/óra

0

1 536

1 536 Ft/fő/nap

Tompa

Ellátási forma megnevezése
Házi segítségnyújtás
(889922) (107052)
Időskorúak nappali
int. ell. (881011)
(102031)
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ell.
(873011) (102023)

Fizetendő
mérsékelt
intézményi térítési
díj
(Ft/fő/nap)

Fizetendő
mérsékelt
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/nap)

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

Önköltség
2018. év

0 Ft/óra

594 Ft/óra

594 Ft/fő/óra

0

1 917 Ft/fő/nap

1 917 Ft/fő/nap

2 700

81 000

7 520

225 611

225 611 Ft/fő/hó
7 520 Ft/fő/nap

Fizetendő
mérsékelt
intézményi térítési
díj
(Ft/fő/nap)

Fizetendő
mérsékelt
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/nap)

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

Önköltség
2018. év

Pirtó

Ellátási forma megnevezése
Házi segítségnyújtás
(889922) (107052)

0 Ft/óra

233 Ft/óra

233 Ft/óra

Zsana

Ellátási forma megnevezése
Házi segítségnyújtás
(889922) (107052)

Fizetendő
mérsékelt
intézményi térítési
díj
(Ft/fő/nap)

Fizetendő
mérsékelt
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

0 Ft/óra

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/nap)

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

282 Ft/óra

Önköltség
2018. év
282 Ft/óra

Balotaszállás

Ellátási forma megnevezése
Házi segítségnyújtás
(889922) (107052)

Fizetendő
mérsékelt
intézményi térítési
díj
(Ft/fő/nap)
0 Ft/óra

Fizetendő
mérsékelt
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/nap)
294 Ft/óra

Számított
intézményi
térítési díj
(Ft/fő/hónap)

Önköltség
2018. év
294 Ft/óra

2. számú melléklet
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja (Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások telephelyei és azok
ellátási területei

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás keretében működő személyes gondoskodást nyújtó ellátások székhelye a Szociális Szolgáltató Központ székhelye, azaz
6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.
1)

7

2)

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás keretében nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások telephelyei
Ellátási forma
megnevezése

1.

2.

3.

4.

5.

7

Ellátás székhelye/telephelye

Ellátottak számára nyitva álló
helyiségek címe

A.

B.

C.

D.

Étkeztetés

Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.

-

Kiskunhalas

Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.

Tompa, Szabadság tér 1.
Kisszállás, Felszabadulás u. 29.
Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Harkakötöny, Bem u. 2

Kiskunhalas,
Balotaszállás
Harkakötöny
Kisszállás
Kunfehértó
Tompa
Pirtó
Zsana

Kiskunhalas, Garbai S. u. 6.

Kiskunhalas, Szent Imre u. 4.
Pirtó, Új u. 31.
Kelebia, Ady E. u. 114.
Kisszállás, Felszabadulás u. 35.
Tompa, Szabadság tér 2.
Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Balotaszállás, Ady E. u. 26.
Harkakötöny, Kossuth u. 1.
Zsana, Kossuth u. 3.

Kiskunhalas
Pirtó
Kelebia
Kisszállás
Tompa
Kunfehértó
Balotaszállás
Harkakötöny
Zsana

Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9.

Kelebia, Ady E. u. 114.
Tompa, Szabadság tér 2.

Kiskunhalas
Kunfehértó
Kisszállás
Kelebia
Tompa

-

-

Házi segítségnyújtás

Családsegítés

Támogató Szolgálat

-

Ellátási területe

-

A rendelet 2. sz. mellékletének 2) 4., 5., 6., sorát a 14/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2012. április 1. napjától

6.

Idősek nappali ellátása

Kiskunhalas, Szilády Á. u. 10.
Tompa, Szabadság tér 1.
Kunfehértó, Szabadság tér 7.

-

Kiskunhalas
Balotaszállás
Pirtó
Tompa
Kunfehértó
Kiskunhalas
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kisszállás
Kunfehértó
Tompa
Pirtó
Zsana

7.

Időskorúak gondozóháza

Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.

-

8.

Hajléktalan személyek
átmeneti szállása

Kiskunhalas, Molnár u. 6.

-

9.

Fogyatékos személyek
otthona

Kiskunhalas, Nefelejcs u. 9.

Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7

j)

-

Kiskunhalas
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kisszállás
Kunfehértó
Tompa
Pirtó
Zsana

-

Kiskunhalas
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kisszállás
Kunfehértó
Tompa
Pirtó
Zsana

-

Tompa
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Zsana

Idősek otthona
(démens ellátással)

Tompa, Szabadság tér 4.

Kiskunhalas

Kisszállás, Iskola u. 20-22.

Harkakötöny, Bem u. 2.

Harkakötöny, Ady E. u. 8.

-

Kisszállás
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kiskunhalas
Kunfehértó
Tompa
Pirtó
Zsana

-

Harkakötöny
Balotaszállás
Kelebia
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Tompa
Pirtó
Zsana

-

Harkakötöny
Balotaszállás
Kelebia
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Tompa
Pirtó
Zsana

