Humanitárius Egyesület "Emberi Szív",
Lipová 4, 943 01 Párkány
A nyújtott szociális szolgáltatások árjegyzéke 2022. 01. 01-től.
A nyújtott szociális szolgáltatások árlistája minden szociális ellátásban részesülő számára azonos.
Olyan tételeket tartalmaz, amelyeket az ügyfél saját döntése alapján rendel meg.
 étrendi egység és étel típusa (racionális, diabetikus, takarékos)
 egyéb szolgáltatási tevékenységek (mosás, ruha alsónemü rendbentartása, mosoda, takarítás és
energia)
Étkezés:
Az étkezést az ügyfél egyéni szükségleteinek és egészségi állapotának figyelembe vételével
biztosítjuk. A megfelelő táplálkozás elveinek megfelelően biztosítjuk. Biztosítunk racionális,
diabetikus, megtakarítási és speciális étkezést is biztosítunk. A létesítmény saját konyhával
rendelkezik, az ügyfelek vagy közösen, vagy a szobákban étkeznek.
Egésznapi táplálkozásnak számít a reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora és II. vacsora. Az étlapot
egy héttel előre elkészítjük. Az választék változatos, évszaktól és az ügyfelek igényeitől függően
változik. Az Étkezési tanács havonta egyszer ülésezik, ahol jelen vannak a lakók képviselői, az orvos,
a konyhavezetö, a szakácsnö, a főnővér, a szociális gondozó és az igazgatónö is.
Étrendi egység egy ügyfél számára az egésznapi racionális táplálkozásak esetében 4,00 €.
Étrendi egység egy ügyfél számára az egésznapi diabetikus vagy más speciális táplálkozás esetében
4,20 €.

Az egésznapi táplálkozáskor az étrendi egység így számítódik ki:

Ügyfél racionális táplálkozásakor:
- reggeli

0,70 €

- tízórai

0,50 €

- ebéd

1,40 €

- uzsonna

0,50 €

- vacsora

0,90 €

Összesen

4,00 €
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Ügyfél diabetikus táplálkozásakor:
- reggeli

0,70 €

- tízórai

0,50 €

- ebéd

1,40 €

- uzsonna

0,50 €

- vacsora

0,90 €

- II. vacsora

0,20 €

Összesen

4,20 €

Szakmai és szolgáltatási tevékenység:
A szociális szolgáltatásoktól való függőség jogerős határozata és véleményezése alapján a választott
szakmai tevékenység (a szociális szolgáltatásokról szóló törvény 3. számú melléklete szerinti
természetes személy eltartottságában más személy megsegítésére nyújtott segítség), valamint a
szolgáltatási tevékenység (a szociális szolgáltatásokról szóló törvény 3. sz. tisztítás, mosás, vasalás,
karbantartás) határozza meg a fehérneműt és ruházatot) az alábbiak szerint:
2. Szállás:
TV szolgáltatás, füjtés

3,40 €

szobatakarítás

0,80

berendezés

1.50

ágynemű

0,54

egyéb energiák

2.16

Összesen

8,40 €

3. Szolgáltatási tevékenységek:
mosás

1,10 €

vasalás

0,90

ruházat karbantartása

0,20

egyéb helységek tisztítása

0,40

Összesen

2,60 €
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Költségek az ügyfél racionális táplálkozásakor:
étkezés

4,00 €

szállás

8,40 €

takarítás, mosás, vasalás, ruházat karbantartása

2,60 €

Összesen 1 napra

15,00 €

Összesen 1 hónapra ( 30 nap)

450,00 €

Költségek az ügyfél diabetikus táplálkozásakor:
étkezés

4,20 €

szállás

8,40 €

takarítás, mosás, vasalás, ruházat karbantartása

2,60 €

Összesen 1 napra

15,20 €

Összesen 1 hónapra ( 30 nap)

456,00 €

Önköltséges (ügyfél szociális szolgáltatási döntés nélkül): 1010 €
(gazdaságilag indokolt költségek havonta)
A szolgáltató az objektíven szükségesen túl is nyújt szolgáltatásokat, pl. takarítás és személyes
higiéniájával kapcsolatos szolgáltatásokat, amelyek a alkohol túlzott fogyasztása után keletkeznek,
10,00 € egyszeri díj összegében.
A létesítmény közvetlenül az intézményben nyújt szolgáltatásokat, amelyeket az ügyfél saját maga
fizet (kivéve a nyújtott szociális szolgáltatások havi díját)
Fodrászat

2,50 € – 8,00 € (az igényelt szolgáltatás típusától függően)

Pedikür szolgáltatás

3,00 € - 7,00 €

betegszállítás gépjárművel: az ár a tényleges szállítási költségek alapján kerül megállapításra.
(pl. bevásárláshoz, városba vagy környékre, kirándulásra, kulturális rendezvényekre stb.)
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Fizetési feltételek:
A szociális szolgáltatásokról szóló törvény 72. § bek. 8. -a alapján az ellátott a nyújtott szociális
szolgáltatásért jövedelme és vagyona szerinti díjat köteles fizetni. A térítés havi 30 napra szóló
szociális szolgáltatási ellátására vonatkozó árlista alapján kerül megállapításra. Az ügyfél a
létesítménybe való belépés után az adott havi törlesztőrészletből egy adekvát összeget fizet a
létesítménybe való belépés napjától függően.
A 448/2008 törvény értelmében a szociális szolgáltatásnyújtás megszünésének napján az állampolgár
csak a szállást fizeti.

A naptári hónapban az alapvető szolgáltatásokért fizetett teljes összeg megegyezik az egyes alapvető
szolgáltatások naptári hónapra számított befizetések összegével (kivéve, ha nincs másként
meghatározva). Az ellátott a szociális szolgáltatást a szolgáltató által meghatározott összegben és az
idöpont lejárásaig köteles megfizetni. A szociális szolgáltatási díj összegének számítási eljárása a
szociális szolgáltatási szerződés részét képezi.
Az

ügyfél

a

nyújtott

szociális

szolgáltatást

a

szolgáltatónak

banki

átutalással

fizeti

a SK28 0200 0000 0000 5283 1172 számlaszámra, vagy közvetlenül a létesítmény szociális
gondozójának pénztárába a nyugdíjátvétel napján a naptári hónap 15. napjáig. A túlfizetés és a
hátralék rendezése a következő hónapban történik.
Az árlista 2022.01.01-től hatályos, ezt követően a 2021.03.01-től hatályos árlista megszűnik

Párkányban, 2022.12.20-án

Mgr. Silvia Bučeková
Törvényes képviselő

