Törtel Község Önkormányzatának
5./2012. (III. 30.) rendelete
az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló
többször módosított 7/2008. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Törtel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, és a 92/B. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV. 24.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú mellékletében foglalt rendelkezés
helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Időskorúak Otthonában fizetendő összegek 2012 évben:
Intézményi térítési díj:
átlagos ápolást-gondozást igénylők ellátása
demens betegek bentlakásos int. ellátása
emelt színvonalú bentlakásos ellátás

havi térítési
díj
82.000 Ft/hó
81.000 Ft/hó
86.000 Ft/hó

napi térítési díj
2.733 Ft/nap
2.700 Ft/nap
2.867 Ft/nap

Az emelt színvonalú ellátás igénybevétele esetén fizetendő egyszeri hozzájárulás
összege 2012-ben:
•
•

egyszemélyes elhelyezés esetén: A mindenkor hatályos költségvetési
színvonalú bentlakásos ellátás esetében megállapított, az egy ellátott után
állami támogatás hétszerese,
kétszemélyes elhelyezés esetén: A mindenkor hatályos költségvetési
színvonalú bentlakásos ellátás esetében megállapított, az egy ellátott után
állami támogatás hétszerese személyenként.

törvényben az emelt
járó tárgyévi normatív
törvényben az emelt
járó tárgyévi normatív

Az Időskorúak Klubja
Intézményi térítési díj: étkezés nélkül 20 Ft/nap/fő
A házi segítségnyújtás térítési díja 2012. évben:

I.
II.
III.
IV.
V.

A
Összegek forintban
0-42.750,42.751,- - 62.000,62.001,- - 85.500,85.501,- - 104.000,104.001,- felett

B
Gondozási díj Ft/óra
80,150,250,350,550,-

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jövedelem 25 %át.
A szociális étkeztetés térítési díja 2012. évben:

I.
II.
III.
IV.
V.

A
Összegek forintban
0-42.750,42.751,- - 62.000,62.001,- - 85.500,85.501,- - 104.000,104.001,- felett

B
Étkezési díj Ft/nap ÁFÁ-val
200,350,485,500,560,-

Étkezés térítési díja kiszállítás esetén:
Az étkezés szállítási költsége a jövedelmi kategóriák szerint megállapított gondozási óradíj 30%-a.

I.
II.
III.
IV.
V.

A
Összegek forintban
0 – 42.750,42.751,- - 62.000,62.001,- - 85.500,85.501,- - 104.000,104.001,- felett

B
Szállítási díj Ft/nap
40,50,95,160,200,-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj: a jövedelem 2%-a, de maximálisan 1.890 Ft/hó
Helyettes szülői ellátás
Intézményi térítési díj: 0.- Ft.„
2. §
A Rendelet 2. számú melléklete hatályát veszti.
3. §
A Rendelet helyi lakásfenntartási támogatásról szóló 9. §-a hatályát veszti.
4. §
Ez a Rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Törtel, 2012. március 29.
Godó János sk.
Polgármester

dr. Kecskeméti Gabriella sk.
Jegyző

