Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 6/2015. (II.26.), a 2/2016. (II.25.)., a 30/2016. (VI.29.), a 4/2017. (II.23.), a
10/2018.(II.22.), a 25/2018.(VI.27.), a 46/2018.(XII.15.), a 8/2019.(II.28.) és a
9/2020. (II.27.) Ör-rel módosított
8/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról
és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 1.§ (1)-(2) bekezdése és az 1/A.§ tekintetében a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (2) bekezdés a) pontjában és a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§
(2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1.§ (3) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 92.§ (2) bekezdés b) pontjában és a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 2.§ (1), (3) bekezdése, a 3.§ és a 3/B.§ tekintetében a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (2) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3/B.§ tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 115.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 4.§ tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
58/B.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5.§ tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 35.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:1
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A bevezető részt módosította a 9/2020. (II.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2020. április 1. napjától.

1. §

2 3 4 5 6 7 8 9

, , , , , , , (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokat
biztosítja saját fenntartású intézményben:
a)
b)

a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézményében az
értelmi fogyatékos személyek nappali ellátását,
a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézményben a gyermekek bölcsődei ellátását biztosító
gyermekek napközbeni ellátását,

c)

a
Veszprémi
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Integrált
Intézményben
ca) a gyermekjóléti szolgáltatást és a családsegítést a család- és
gyermekjóléti szolgálat keretén belül,
cb) a gyermekjóléti szolgáltatást a család- és gyermekjóléti központ
keretén belül,
cc) a gyermekek átmeneti gondozását a családok átmeneti
otthonában,
cd) a gyermekek alternatív napközbeni ellátását.”

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények címét és elérhetőségét az 1.
függelék tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások igénybevételére vonatkozó
kérelmet az intézmény vezetőjénél kell benyújtani, aki dönt a kérelemről.
1/A.§10 (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi személyes
gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátásokat biztosítja ellátási
szerződés alapján:
a) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásában működő
Veszprémi Támogató Szolgálat keretében az Szt. 65/C. § (5) bekezdésében
meghatározottak szerint súlyos fogyatékosnak minősülő, szociálisan
rászoruló személyek részére a támogató szolgáltatást,
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Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontját módosította a 30/2016.(VI.29.) )Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. július 1.
napjától.
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Az (1) bekezdés b)pont bf) alpontját módosította a 4/2017. (II.23.) Ör. 4. §-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.
4
Az (1) bekezdés b)pont bg) alpontját módosította a 2/2016. (II.25.) Ör. 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.
április 1. napjától.
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Az (1) bekezdés b)pont bh) alpontját módosította a 4/2017. (II.23.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2017. április 1.
napjától.
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Az (1) bekezdés c)pont ca) alpontját Módosította a 2/2016. (II.25.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.
április 1. napjától.
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Az (1) bekezdés c)pont cb) alpontját módosította a 2/2016. (II.25.) Ör. 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.
április 1. napjától.
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Az (1) bekezdés c)pont cb) alpontját módosította a 25/2018.(VI.27.)Ör. 1.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
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Az 1.§-t módosította a 46/2018.(XII.15.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2019. január 1. napjától.
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A rendeletet 1/A.§-al kiegészítette a 46/2018.(XII.15.)Ör. 2.§-a. Hatályos 2019. január 1.napjától.
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b) az Alkohol- Drogsegély Ambulancia Egyesület fenntartásában működő
Szenvedélybetegek
Nappali
Ellátó
Intézménye
keretében
a
szenvedélybetegek számára a nappali ellátást,
c) a „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvány
fenntartásában működő „Horgony” Pszichiátriai Betegek Nappali Klubja
keretében a pszichiátriai betegek nappali ellátását,
d) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásában működő
„Befogadás Háza” intézmény keretében a hajléktalan személyek részére a
népkonyhai étkeztetést, az utcai szociális munkát, a nappali ellátást,
átmeneti elhelyezést, tartós elhelyezést,
e) az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
fenntartásában működő „Életöröm” Idősek Otthona keretében az időskorú
személyek szociális étkeztetését, házi segítségnyújtását, idősek nappali
ellátását, időskorú személyek átmeneti és tartós elhelyezését,
f) A TÁMASZ 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft.
fenntartásában működő Támasz Idősek Otthona keretében az időskorú
személyek tartós elhelyezését,
g) A Veszprém Megyei Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége Közhasznú Egyesülete Tapolca fenntartásában
működő „Összefogás” Támogató Szolgálat által a fogyatékos személyek
részére nyújtott támogatott lakhatást.
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata társulás útján biztosítja a
személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátások közül a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Egyesített
Szociális Intézmény keretében az időskorú személyek szociális étkeztetését, házi
segítségnyújtását, jelzőrendszeres házi segítségnyújtását, idősek nappali
ellátását, időskorú személyek átmeneti és tartós elhelyezését.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt intézmények címét és elérhetőségét az 2.
függelék tartalmazza.
2. § (1)11,12 Az 1.§ (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a c) pont cc)
alpontjában meghatározott ellátások intézményi térítési díját, és a
bölcsődében fizetendő térítési díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az intézményi térítési díj alapján megállapított személyi térítési díjat
készpénzben kell megfizetni.
(3) Nem kell térítési díjat fizetni a bölcsődei gondozásért.
3. § (1)13,14 A polgármester önkormányzati átruházott hatáskörben eljárva a
személyi térítési díj összegét az intézményvezető javaslatával ellátott
kérelemre méltányosságból csökkenti, az 1.§ (1) bekezdés a) pontja és a
11

Módosította a 30/2016.(VI.29.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2016. július 1. napjától.
Módosította a 46/2018.(XII.15.)Ör. 5.§-a. Hatályos 2019. január 1. napjától.
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Módosította a 4/2017. (II.23.) Ör. 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. április 1. napjától.
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Módosította a 46/2018.(XII.15.)Ör. 5.§-a. Hatályos 2019. január 1. napjától.
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c) pont cc) alpontja tekintetében, ha a fizetésre kötelezett személy havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 100%-át és vagyonnal nem rendelkezik.
(2) A személyi térítési díj csökkentésének mértéke:
a)
b)

(3)

ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 100%-át nem haladja meg, a
fizetendő személyi térítési díj 10%-a,
ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80%-át nem haladja meg, a
fizetendő személyi térítési díj 20%-a.
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, A polgármester önkormányzati átruházott hatáskörben eljárva a
személyi térítési díj összegét az intézményvezető javaslatával ellátott
kérelemre méltányosságból elengedi, az 1.§ (1) bekezdés a) pontja és a c)
pont cc) alpontja tekintetében, ha a fizetésre kötelezett személy havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50%-át és vagyonnal nem rendelkezik.

3/A.§ 17 A személyi térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési
díj megfizetésének időpontja a felülvizsgálatot követő hónap első napja.
3/B.§18 (1) A polgármester átruházott hatáskörben az 1.§ (1) bekezdés c) pont cc)
alpontjában meghatározott ellátásnál az intézményvezető javaslatára
méltányosságból elengedi a kötelezett által legfeljebb az ellátás megszűnését
megelőző és a megszűnés hónapjára fizetendő térítési díj összegét, ha
a)
a fizetésre kötelezett családjának intézményi ellátása egyéb fizetési
kötelezettséget keletkeztető lakhatási lehetőség igénybe vétele miatt
szűnt meg, vagy
b)
a fizetésre kötelezett gyermekeit a gyámhatóság nevelésbe vette és
jövedelme kizárólag a gyermekek után folyósított pénzellátásból
származott.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben az 1.§ (1) bekezdés c) pont cc)
alpontjában meghatározott ellátásnál az intézményvezető javaslatára eltörli a
fennálló fizetendő térítési díj hátralékot, ha
a)
a fizetésre kötelezett az intézményi jogviszony fennállása alatt vagy azt
követően elhunyt, vagy
b)
az intézményi jogviszony megszűnésétől számított egy év eltelt.
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Módosította a 4/2017. (II.23.) Ör. 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017. április 1. napjától.
Módosította a 46/2018.(XII.15.)Ör. 5.§-a. Hatályos 2019. január 1. napjától.
17
Kiegészítette a 6/2015.(II.26.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2015. április 1. napjától.
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A rendeletet 3/B.§-al kiegészítette a 46/2018.(XII.15.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2019. január 1. napjától.
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4. §

(1) Szociálpolitikai Kerekasztal működik a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapszolgáltatások és szakellátások, valamint gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások:
a) fejlesztése, színvonalának és hatékonyságának javítása,
b) szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése
érdekében.
19
(2)
A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
a) a Veszprém városban működő szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi intézmények
aa) fenntartói,
ab) intézményvezetői,
b) a Veszprém Városi Idősügyi Tanács képviselője,
c) a Veszprém Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti
Egyesületének képviselője.
(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal működésének szabályait a szervezeti és
működési szabályzatában állapítja meg.

5. §

(1)20,21
A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált
Intézményben és a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény családok átmeneti otthonában érdekképviseleti fórumot kell
működtetni.
(2) Az érdekképviseleti fórum tagjai választás alapján:
a) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői
részéről 2 fő,
b) az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő,
c) a fenntartó részéről 1 fő.
(3)22 Az érdekképviseleti fórum tagjainak tisztsége 5 évre szól. A tagság
megszűnik:
a) a megbízatás időtartamának lejártával,
b) lemondással,
c) az intézményi jogviszony megszűnésével,
d) a tag halálával.
(4) A megüresedett tagsági helyre 30 napon belül új tagot kell választani.
(5) Az érdekképviseleti fórum alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ.
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Módosította a 6/2015.(II.26.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2015. április 1. napjától.
Módosította a 30/2016. (VI.29.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2016. július 1. napjától.
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Módosította a 46/2018.(XII.15.)Ör. 5.§-a. Hatályos 2019. január 1. napjától.
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Módosította a 6/2015.(II.26.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2015. április 1. napjától.
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(6) Az érdekképviseleti fórum az elé terjesztett panaszok ügyében egyszerű
szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt.
(7) Az érdekképviseleti fórum akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a
fele jelen van.
(8) Az érdekképviseleti fórum elnöke a panasztevőt értesíti a panasz
kivizsgálásának eredményéről. A válaszlevélnek részletes indoklást kell
tartalmaznia, amennyiben az érdekképviseleti fórum az elé terjesztett
panaszt nem találta megalapozottnak.
6. §

(1)

Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011.
(III. 31.) önkormányzati rendelete.
2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011.
(III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2012.
(II.24.) önkormányzati rendelete.
3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011.
(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2013.
(III.29.) önkormányzati rendelete.
4. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 11/2011.
(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2013.
(XI.28.) önkormányzati rendelete.
Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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1. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.27.) önkormányzati
rendeletéhez23,24,25,26,27,28,29,30

1
2
3

Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye
A
B
C
Ellátás megnevezése
2020. évi szolgáltatási
Bruttó napi
önköltség ellátási napra vetítve intézményi térítési díj
Fogyatékosok nappali ellátása
4 630 Ft
2 085 Ft
(csak napközbeni tartózkodással)
Fogyatékosok nappali ellátása
(napközbeni tartózkodással és ott
5 900 Ft
3 350 Ft
étkezéssel)

Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
A
B
C
D
E
2020. évi
2020. évi
szolgáltatási
Nettó
1 Ellátás
Intézményi térítési
nyersanyag
önköltség
nyersanyag
megnevezése
díj
költség
(gondozás)
norma
Gyermekétkeztetés
3 Gondozás
2

36 978 480 Ft
-

167 067 064 Ft

362 Ft

460 Ft

-

0 Ft

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
A
B
1 2020. évre tervezett önköltség összege
31 672 257 Ft
2 Igénybe vehető normatíva
19 290 200 Ft
3 Intézményi térítési díj (önköltség-normatíva)
12 382 057 Ft
4 Havi intézményi térítési díj (hónap/fő) a napi intézményi térítési
48 330 Ft
díj harmincszorosa
5 Napi intézményi térítési díj (nap/fő)
1 611 Ft
(365 nap/21 fő)
A térítési díj 27% ÁFÁ-t tartalmaz.”
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Módosította a 6/2015.(II.26.) Ör.4.§-a. Hatályos 2015.április 1. napjától.
Módosította a 2/2016. (II.25.) Ör. 1. §-a. Hatályos 2016. április 1. napjától.
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Módosította a 30/2016. (VI.29.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2016. július 1. napjától.
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Módosította a 4/2017. (II.23.) Ör. 3. §-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.
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Módosította a 10/2018.(II.22.)Ör. Hatályos 2018. április 1. napjától.
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1. függelék a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.27.)
önkormányzati rendelethez

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
INTÉZMÉNYEK
1. GÖLLESZ
VIKTOR
FOGYATÉKOS
SZEMÉLYEK NAPPALI
INTÉZMÉNYE
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁS
Értelmi fogyatékosok nappali intézménye
8200 Veszprém, Gábor Á. u. 2.
88/409-856
2. Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézményben
SZEMÉLYES
GONDOSKODÁST
NYÚJTÓ
GYERMEKJÓLÉTI
ALAPELLÁTÁS (GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA)
1. Módszertani Bölcsőde
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13.
88/428-869, 328-661
2. Vackor Bölcsőde
8200 Veszprém, Halle u. 1
88/ 426-250
3. Hóvirág Bölcsőde
8200 Veszprém, Ördögárok u. 5.
88/428-270
4. Napsugár Bölcsőde
8200 Veszprém, Kengyel u. 1.
88/326-820
5. Aprófalvi Bölcsőde
8200 Veszprém, Lóczy u. 22.
88/423-291
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2. függelék a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.27.)
önkormányzati rendelethez
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL BIZTOSÍTOTT
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS ÉS
TÁRSULÁSOK ÚTJÁN
1. MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET:
VESZPRÉMI TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS: támogató

szolgáltatás

8200 Veszprém, Ibolya u. 8-12.
Tel./Fax.: 88/788-800
2. ALKOHOL-DROGSEGÉLY AMBULANCIA EGYESÜLET:
SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS: szenvedélybetegek

nappali ellátása

8200 Veszprém, Pápai u. 37/B.
Tel./Fax.: 88/421-857
3. „HORGONY” PSZICHIÁTRIAI BETEGEKÉRT KIEMELTEN
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY:
„HORGONY” PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI KLUBJA
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS: pszichiátriai

betegek nappali ellátása

8200 Veszprém, Hóvirág u. 14.
Tel./Fax.: 88/421-207
4. MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET: BEFOGADÁS HÁZA
I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
népkonyha
8200 Veszprém, Jutasi u. 32.
88/581-231
hajléktalan személyek nappali ellátása
8200 Veszprém, Jutasi u. 32.
88/581-231
utcai szociális munka
8200 Veszprém, Jutasi u. 24-26.
88/581-231
8200 Veszprém, Jutasi u. 32.
88/581-231
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II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK:
éjjeli menedékhely
8200 Veszprém, Jutasi u. 24-26.
88/581-231
hajléktalan személyek átmeneti szállása
8200 Veszprém, Jutasi u. 24-26.
88/581-231
8200 Veszprém, Házgyári út 1.
88/444-575
30/2376689
hajléktalanok otthona
8200 Veszprém, Jutasi u. 24-26.
88/581-231
5. VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA:
VKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE
I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
1. sz. Gondozási Központ:
8200 Veszprém, Völgyikút u. 2.
88/327-004
szolgáltatások: idősek klubja, étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
2. sz. Gondozási Központ:
8200 Veszprém, Hóvirág u. 14.
88/421-207
szolgáltatások: idősek klubja, étkeztetés, házi segítségnyújtás
2. sz. Idősek Klubja
8200 Veszprém, Szent István u. 48.
88/329-331
szolgáltatások: idősek klubja, étkeztetés
4. sz. Idősek Klubja
8200 Veszprém, Március 15. u. 1/A.
88/425-123
szolgáltatások: idősek klubja, étkeztetés
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II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK:
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, idősek otthona
I. sz. Idősek Otthona
8200 Veszprém, Török I. u. 10.
88/400-593
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, időskorúak gondozóháza idősek otthona
II. sz. Idősek Otthona
8200 Veszprém, Völgyi kút u. 2.
88/404-773
6. NAPÁVA SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT.:
„REMÉNYSÉG-2009” SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS: házi

segítségnyújtás

8200 Veszprém, Kinizsi u. 35.
Tel./Fax.: 88/785-995
7. „ÉLETÖRÖM” IDŐS OTTHON SZOCIÁLIS ELLÁTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KFT.:
ÉLETÖRÖM IDŐSEK OTTHONA
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS: étkeztetés
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS: Idősek otthona, időskorúak gondozóháza
8200 Veszprém, Sólyi utca 20.
Tel.: 88/688-100
Fax:88/688-189
8. TÁMASZ 2 IDŐSEK OTTHONA VESZPRÉM SZOCIÁLISELLÁTÓ NONPROFIT
KFT.:
TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA VESZPRÉM
SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS: Idősek otthona
8200 Veszprém, Halle u. 3.
Tel./Fax.: 88/443-796
9. CSALÁDSEGÍTŐ
ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
ALAPSZOLGÁLTATÁSI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS:
VESZPRÉMI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY
CSALÁDSEGÍTÉS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS
Család- és gyermekjóléti szolgálat:
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8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13.
88/402-520,
Család- és gyermekjóléti központ:
8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13.
88/402-520
GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA
Családok átmeneti otthona:
8200 Veszprém, Pápai u. 37.
88/561-115
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