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Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének
2/2010. (IV. 29.) 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, 2010. április 28.

/: Dr. Görög István :/
körjegyzı

/: Horváth Miklós :/
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2010. április 29-én kihirdetésre került.

/: Dr. Görög István :/
körjegyzı
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„1. számú melléklet a 2/2010. (IV.29.) számú önkormányzati rendelethez

TÉRÍTÉSI DÍJAK

A./ Étkeztetés

Intézményi térítési díj: 256,- Ft/adag
Személyi térítési díj:

nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevı családjában az egy fıre esı
jövedelem 30 %-át.

B./ Házi segítségnyújtás

Intézményi térítési díj: 727,- Ft/óra
Személyi térítési díj:

nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevı családjában az egy fıre esı
jövedelem 25 %-át, amennyiben a házi segítségnyújtás mellett étkezés
biztosítása is történik, úgy 30 %-át.
A személyi óradíj megállapítása az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének arányában a következı sávos rendszer alapján történik:
– az öregségi nyugdíjminimum 150 %-ig /42.750,- Ft/ ingyenes

Jövedelemkategória /Ft/
0
42.751
51.301
57.001
65.551
71.251
79.801
85.501
94.051
102.601
108.301
114.001
128.251

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

42.750
51,300
57.000
65.550
71.250
79.800
85.500
94.050
102.600
108.300
114.000
128.250
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Személyi térítési díj összege
/Ft/óra/
284
325
367
408
450
492
450
484
575
617
658
700
727

C./ Idısek Klubja

Intézményi térítési díj: 636,- Ft/nap, 80,- Ft/óra
Személyi térítési díj:

nem haladhatja meg a csak a nappali ellátást igénybe vevık esetén az ellátott
havi jövedelmének 15 %-át, a nappali ellátást és étkezést igénybe vevık
esetén 30 %-át.

D./ Idısek Otthona

Intézményi térítési díj: 86.824,- Ft/hó, 2.894,- Ft/nap
Személyi térítési díj:

nem haladhatja meg az ellátott részére az Szt. 119/C. §-a alapján kiállított
jövedelemigazolásban meghatározott jövedelem 80 %-át.
A térítési díjat a beköltözés napjától havonként, a tárgyhónapot követı hónap
10. napjáig kell megfizetni az intézmény részére.

E./ Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Intézményi térítési díj: 57.336,- Ft/hó, 1.1911,- Ft/nap
Személyi térítési díj:

havi 30.000,- Ft egy fıre esı jövedelemig: május 1-október 31. között
150,- Ft/nap, november 1-április 30. között 200,- Ft/nap
havi 30.000,- Ft feletti egy fıre jövedelem esetén: május 1-október 31. között
a havi jövedelem 15 %-a, november 1-április 30. között
a havi jövedelem
20 %-a
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