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             ÉRTESÍTÉS 
 
Szociális törvényből fakadó kötelezettségemnek eleget téve értesítem, hogy a Magyarországi Evangélikus 

Egyház megállapította a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat 2015 évre vonatkozó szolgáltatási 

önköltséget és az intézményi térítési díjakat.  

Ennek megfelelően a szolgáltatások önköltsége és 2015. április 1-től a szolgáltatások térítési díja: 

 

Ellátás          Teljes önköltség            Intézményi            

                    térítési díj           

Házi segítségnyújtás:   1067Ft /g.óra    120 Ft /g.óra     

 

Étkeztetés:    bruttó 890 / nap  bruttó 530 Ft / nap  

(Kiszállítással) 

Támogató szolgáltatás: 

- Személyi segítés:   1667.Ft /sz.óra   120 Ft /sz.óra     

- Szállító szolgáltatás:   487 Ft / km      60 Ft / km     

 

Idősek nappali ellátás:  975 Ft / nap        0 Ft / nap       

Demens betegek n. ellátása  4404 Ft/nap        0 Ft /nap  

     
A szolgáltatás feltételei egyebekben nem változtak. 

 
Értesítem továbbá, hogy amennyiben hat hónapon át tartó kéthavi térítési díj hátraléka keletkezik a szolgáltatás 

automatikusan megszűnik. Az esetleges hátralékról intézményünk értesítést küld. 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Támogató szolgálat szállítást igénybevevők az indulási és érkezési hely közötti az 

útvonal tervező alapján meghatározott legrövidebb útvonal kilométerenkénti díját fizetik a gépjármű útvonalától 

és a szállított személyek számától függetlenül 

Az ingyenesen biztosított szolgáltatások tekintetében a jövedelem vizsgálat nem történik. 

 

Az étkeztetést igénybevevők figyelmébe! 

Amennyiben az étkeztetést nem kívánja igénybe venni a távolmaradást megelőzően 2 munkanappal be 

kell jelenteni, ellenkező esetben a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül a 

térítésdíj fizetés alól. 

Figyelem! A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az intézményt. Jogosulatlan, 

rosszhiszemű igénybevétel esetén az ellátás megszűntetése mellett az intézményi térítési díj teljes 

összegének megfizetésére kell kötelezni az igénybevevőt, melyet kamat is terhel. 

Amennyiben a megállapított térítési díj összegét vitatja a kézhezvételtől számított 8 napon belül a 

bíróságtól kérheti annak megállapítását. 

 

A SZOLGÁLTATÁSONKÉNT FIZETENDŐ SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ VÁLLTOZÁSOKRÓL 

MINDEN ELLÁTOTTUNKAT A JÖVEDELMÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ALAPJÁN 

SZEMÉLYRE SZABOTTAN ÉRTESÍTÜNK. 

A személyi térítési díj elengedésére, mérséklésére irányuló írásbeli kérelmet az intézmény központjába 

kell eljuttatni. 

 

Boba,  2015.03.20. 

Mórotzné Kiss Györgyi 

                          intézményvezető 


