DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2010. (II.15.) számú
rendelete

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOKRÓL
szóló
4/2009. (III.31.) számú
rendelet

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

-2Dad községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 16.§(1) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi III. törvény 92. § (1), (2) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS
ELLÁTÁSOKRÓL szóló 4/2009. (III.31.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az
alábbiak szerint módosítja:
1. §.
A R. 10.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) Szociális étkeztetést annak a kérelmezőnek biztosít az önkormányzat, aki az Szt. 62.§. (1)
bekezdésében felsoroltak alapján szociálisan rászorult:
-életkora meghaladja a 60 évet,
-egyedülélő,
-önellátásra csak részben képes,
-fogyatékossági támogatásban részesül,
-orvosi igazolás alapján pszichiátriai betegségben szenved.
.
2.§
A R. 14.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az intézményi térítési díjat az önkormányzat a szociális étkeztetés esetében a csatolt
önköltségszámítástól eltérően – kedvezőbben – állapítja meg.
(2) A személyes gondoskodás igénybevétele után fizetendő intézményi térítési díjakat az
1. számú melléklet tartalmazza.
3.§
A R. az alábbi 14/A.§-al bővül:
A Szt. hatálya alá tartozó szociális alapszolgáltatások személyes térítési díjai a 14.§-ban
meghatározottól eltérő mértékben az alábbiak szerint csökkenthető:
a/ akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét a méltányosság mértéke a megállapított térítési
díj 50%-a,
b/ akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét a méltányosság mértéke a megállapított
térítési díj 25%-a.
4.§
(1) E rendelet – a 2.§ (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A 2. § (2) bekezdésében foglaltak 2010. március 1-től érvényesek.
Dad, 2010. február 10.
Szücs Attiláné
polgármester

Mánomicsné Takács Erzsébet
jegyző
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1. számú melléklet
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Személyes gondoskodást nyújtó intézmények intézményi
térítési díjairól

Ellátási forma:

Térítési díj:

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Étkeztetés

/496 Ft+ÁFA/

620.-Ft/nap

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL
Étkeztetés

/496 Ft+ÁFA+30 Ft kiszállítás/ebéd/

650.-Ft/nap

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Térítésmentes

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSNAK TÉRÍTÉSI DÍJA
Óvodai ellátás
- csak ebéd

408+ÁFA
240+ÁFA

510.-Ft/nap
300.-Ft/nap

