VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA

Dokumentumazonosító információk
Rendelet száma:
Rendelet címe

Módosított rendelet azonosítója:
Rendelet tárgykódja:
Tárgykód megnevezése:

6/2009. (VII. 17.)
Az egyes szociális ellátásokról szóló
5/2008. (V.15.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
5/2008. (V.15.)
A0
Önkormányzati mőködés - egyéb

Kihirdetés dátuma:

2009. július 17.

Hatályba lépés dátuma:

2009. július 17.

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének
6/2009. (VII. 17.) számú rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2008. (V.15.) számú rendelet módosításáról

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló és módosított 1990.
évi LXV. törvény 16 §. (1) bekezdése, 18. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Önkormányzat
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 3/2007. (V.5.) számú önkormányzati rendelet 33-37. §-aira,
valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény /a továbbiakban:
Szt./ 1. § (2) bekezdés, 2. §-a, 32. § (3) bekezdése, valamint 37/D §. (3) bekezdése alapján az egyes
szociális ellátásokról szóló 5/2008. (V.15.) számú önkormányzati rendeletet /a továbbiakban: Rendelet/
az alábbiak szerint módosítja.

1. §
A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §
(1)
(2)

Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
Ez a rendelet a hatályba lépését követı napon hatályát veszti.

Velem, 2009. július 16.

/: Dr. Görög István :/
körjegyzı

/: Horváth Miklós :/
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2009. július 17-én kihirdetésre került.

/: Dr. Görög István :/
körjegyzı
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„1. számú melléklet 6./2009. (VII.17.) számú önkormányzati rendelethez

TÉRÍTÉSI DÍJAK

A./ Étkeztetés

A szociális étkezés önköltsége: 460.-Ft

Térítési díj:
162 Ft/adag
203 Ft/adag
270 Ft/adag

azok számára, akik családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 150 %-át, azaz a 42 750.-Ft-ot
azok számára, akik családjában az egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150
%-a és 300 %-a, azaz 42.751.-Ft és 85.500.-Ft között van
azok számára, akik családjában az egy fıre jutó jövedelem meghaladja a
nyugdíjminimum 300 %-át, azaz a 85.501.-Ft-ot

B./ Házi segítségnyújtás

Intézményi térítési díj:

I. kategória : 620.-Ft/óra
II. kategória : 806.-Ft/óra

Személyi térítési díj :
A jogszabály szerint figyelembe veendı jövedelem legfeljebb 20 %-a, de maximum az intézményi
térítési díj összege.

Öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összege %-ban

Öregségi
nyugdíjminimum
Ft-ban

Személyi térítési
díj Ft-ban
I. kategória

Személyi térítési díj
Ft-ban
III kategória

0 - 150

0 - 42.750

Elengedés

0

150,1 - 180

42.751 – 51,300

277

180,1 - 200

51.301 – 57.000

311

200,1 - 230

57.001 – 65.550

346

230,1 - 250

65.551 – 71.250

381

250,1 - 280

71.251 – 79.800

415

280,1 - 300

79.801 – 85.500

450

300,1 - 330

85.501 – 94.050

484

330,1 - 360

94.051 – 102.600

519

360,1 - 380

102.601 – 108.300

554

380,1 - 400

108.301 – 114.000

588

400,1 - 450

114.001 – 128.250

623

451 –

128.251 –

646
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A kategóriák értelmezése a Költségvetési törvény alapján:
I. kategória : családjukban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a alatt van
/42.750.-Ft/
II. kategória: családjukban az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja
/42.751.-Ft felett/

C./ Idısek Klubja

Intézményi térítési díj: 20,- Ft/nap/ellátott
Személyi térítési díj:
20,- Ft/nap/ellátott

D./ Idısek Otthona

I. kategória

689.000,- Ft, azon ellátottak után akikre tekintettel az önkormányzat 2007.
december hónapban normatív hozzájárulásban részsült és a jegyzıi
jövedelemvizsgálatot nem folytatták le. Ez a kategória nem releváns.

II. kategória

772.700,- Ft, azon ellátottak után, akiknek jövedelme a nyugdíjminimum 150
%-át nem haladja meg.
Intézményi térítési díj: 69.991,- Ft.

III. kategória

689.000,- Ft, azon ellátottak után, akinek jövedelme a nyugdíjminimum 150 %
át meghaladja.
Intézményi térítési díj: 76.966,- Ft

A térítési díjat havonta utólag a tárgyhót követı hónap 10-ig kell megfizetni az intézmény részére.
Személyi térítési díj: Nem haladhatja meg az ellátott jövedelme 80 %-át.

E./ Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Intézményi térítési díj: NOVEMBER 1.- ÁPRILIS 30. KÖZÖTT : 120.-FT/Fİ/NAP
MÁJUS 1. – OKTÓBER 31. KÖZÖTT : 100.-FT/Fİ/NAP

A szolgáltatás elsı 30 napja térítésmentesen vehetı igénybe. Ezt követıen havonta elıre 30 napnyi
gondozást kell befizetni az intézménynek.

Személyi térítési díj:

Nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 60 %-át. Amennyiben a
befizetett személyi térítési összeg magasabb, mint az igénybe vett gondozási
napok száma, úgy a felek elszámolnak egymással és a térítési díj visszajár a
jogosultnak.”
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