Törtel Község Önkormányzatának
5./2013. (III. 28.) rendelete
az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló többször
módosított 7/2008 (IV.24.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 92. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egyes
szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló többször módosított 7/2008
(IV.24.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiakban módosítja:
1. §
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a következő 1. számú melléklet lép.
1. számú melléklet
Az Időskorúak Klubja
Intézményi térítési díj: a.) étkezés nélkül 20 Ft/nap/fő
A házi segítségnyújtás térítési díja 2013. évben:
1.
2.
3.
4.
5.

Összegek forintban
0-42.750.42.751.- - 62.000.62.001.- - 85.500.85.501.- - 104.000.104.001.- felett

Gondozási díj Ft/óra
100.150.260.400.600.-

A Szociális étkeztetés térítési díja 2013. évben:
Összegek forintban
1.
2.
3.
4.

0-42.750.42.751.- - 62.000.62.001.- - 85.500.85.501.- felett.-

Étkezési díj Ft/nap
ÁFÁ-val
200.350.485.500.-

Étkezés térítési díja kiszállítás esetén

1.
2.
3.
4
5

Összegek forintban

Szállítási díj Ft/nap

0-42.750.42.751.- - 62.000.62.001.- - 85.500.85.501.- - 104.000.104.001.- felett

50.60.110.160.260.-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj: 1890.- Ft/hó
Helyettes szülői ellátás
Intézményi térítési díj: 0.- Ft.

2. §
A Rendelet további pontjai változatlanul maradnak.
3. §
Ez a rendelet a 2013. április 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Törtel, 2013. március 27.

Godó János sk.
Polgármester

dr. Majtényi Erzsébet sk.
Jegyző

Törtel Község Önkormányzatának
6./2013. (III. 28.) rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló
13./2011.(IX.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
szóló 64/2008 (III. 28.) Korm. rendelet értelmében Törtel Község Önkormányzata képviselőtestületének a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett helyi hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 13./2011.(IX.09.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban:
Rendelet) az alábbiakban módosítja:
1. §
A Rendelet 1. számú melléklete 1) pontjában foglalt „A hulladék begyűjtési és szállítási díj 2,00
Ft/liter+Áfa, a hulladékkezelési és szelektív gyűjtési díj 2,10 Ft/liter+Áfa a 2011. február 01-től
2012. január 31-ig terjedő időszakra.” szövegrész helyébe a következő „A hulladék begyűjtési és
szállítási díj 2,00 Ft/liter+Áfa, a hulladékkezelési és szelektív gyűjtési díj 2,10 Ft/liter+Áfa.”
szövegrész lép.
2. §
A Rendelet további pontjai változatlanul maradnak.
3. §
Ez a rendelet a 2013. április 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Törtel, 2013. március 27.

Godó János sk.
Polgármester

dr. Majtényi Erzsébet sk.
Jegyző

