Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő testületének
8/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat szociális intézményeiben alkalmazandó étkezési, és ellátási térítési
díjak megállapításáról szóló 5/2011. (II.15.) számú rendeletének módosításáról
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a.) pontjában és a 92. § (2)
bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott
feladatkörében az önkormányzat szociális intézményeiben alkalmazandó térítési, és ellátási
díjak megállapításáról szóló 5/2011. (II.15.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§
A rendelet hatálya kiterjed Vámospércs Városi Önkormányzat által fenntartott személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formákra; ezen belül az étkeztetésre, a
házi segítségnyújtásra, a támogató szolgáltatásra, nappali ellátásra. „

2. §
A rendelet kiegészül a következő 1/A. §-sal:
„1/A. §
(1) Az 1. §-ban meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat
kell fizetni.
(2) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 114. § (2) bekezdésében meghatározott
személyek kötelesek.
(3) Az ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt. 114. § (3) bekezdése határozza meg.
(4) Az intézményi térítési díj mértékét a Képviselő testület e rendeletben foglaltak szerint
állapítja meg.
(5) A személyi térítési díjat az érvényben levő jogszabályok alapján az intézmény
vezetője konkrét összegben állapítja meg. „

3.§
A rendelet 4. §-ában szereplő térítési díjak összege a következőképp változik:
„4. §
Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel biztosítása) intézményi térítési díja:
a.) kiszállítás nélkül: 340 Ft/nap
b.) kiszállítás 125 Ft.

Támogató szolgáltatás intézményi térítési díja:
a.) személyszállítás 165 Ft/km,
b.) személyi segítés 235 Ft/munkaóra. „
5. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2013. április 01. napjától
kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
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