CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el Boba, Borgáta, Csönge, Duka,
Egyházashetye,
Jánosháza,
Karakó,
Keléd,
Kemeneskápolna,
Kemenesmagasi,
Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri,
Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs,
Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck települések véleményének kikérésével:
1.§
A rendelet 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A fizetendő személyi térítési díjat az Szt. 115.§-ának (3) bekezdésére figyelemmel a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatosan jelen rendelet alapján az
intézményvezető mérsékelheti feltéve, ha az Szt. 114. § (3) bekezdésében meghatározott
ingyenes ellátásban az ellátott nem részesíthető.”
2.§
A rendelet 22. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az intézményvezető az (5) bekezdés b.) pontjában foglaltak esetén az elmaradt térítési díj
behajtása iránt intézkedik vagy javaslatot tesz a behajthatatlan, illetőleg a 100 e Ft-ot meg
nem haladó térítési díj elengedése iránt a fenntartó felé.”
3.§
A rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. §
A képviselőtestület az Szt. 65/C. §-ában meghatározott támogató szolgáltatást a törvényi
szabályok szerint, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási
szerződés alapján biztosítja.”
4.§
A rendelet 36. §-ának felsorolása az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:
( A Népjóléti Szolgálat útján biztosított ellátás esetén: )
 „fogyatékosok nappali ellátásáért”

5.§
A rendelet 37. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul és további (2)-(3)
bekezdéssel egészül ki:
„(1) A képviselő-testület a biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi
térítési díjait a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg, amennyiben az ellátott
rendszeres havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 220%át, az étkezésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott rendszeres havi
jövedelmének 20 %-át.
(2) A szociálisan nem rászorult személy esetén az alapfeladatokon túli szolgáltatások térítési
díját az intézményvezető saját hatáskörében állapítja meg.
(3) Az önkormányzat a Támogató Szolgálat szállító szolgálatáért egységesen a jövedelemtől
függetlenül 80 Ft/km-t állapít meg térítési díjként, kivéve a fejlesztő foglalkozásokra, illetve
speciális oktatási intézménybe való szállítás esetén akkor, ha a szülő utazási kedvezmény
igénybevételére jogosult a gyermeke után. Ez esetben 20 Ft/km/fő a szállítási térítési díj (a
szállítási térítési díj megállapítása a kistérségi gyermekek esetében is CelldömölkSzombathely viszonylatában történik, kivéve, ha a gyermek lakóhelye a Celldömölk –
Tokorcs- Nagysimonyi- Sárvár- Szombathely útvonalon közelebb esik a szombathelyi
célállomáshoz). A sümegi kistérség ellátásával kapcsolatos személyi szállítás esetén a
szállítási kilométerek kiszámítása a Közép-dunántúli Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
Veszprém Megyei Kirendeltsége által elfogadott távolságok figyelembe vételével történik.
Egyedi méltányosság gyakorlására az intézményvezetőnek ezen ellátási területen is lehetősége
van.
A Népjóléti Szolgálatba, illetve közreműködésével szerveződő egyéb rendezvényekre történő
szállítás intézményi térítési díja 0 Ft.”
6.§
A rendelet 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
7.§
Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba.

Celldömölk, 2014. április 29.

Farkas Gábor
jegyző

Fehér László
polgármester

1. számú melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
„3. sz. melléklet a 25/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Népjóléti Szolgálat szakfeladat/ részleg

Megállapított intézményi térítési díj Br. Ft/
nap/hó / adag/ km

1.Szociális étkeztetés ebédvitellel

560

Szociális étkeztetés ebédvitel nélkül

510

ebédvitel

50

Heti öt napi étkezés esetén

495

2.Bentlakásos ellátás össz.
Napi

3.100

Havi

93.000

Idősek Otthona 1.

93.000

Idősek Otthona 2.

93.000

Gondozóház

93.000

3.Klubgondozás

0

Ebből I. IK.

0

Ebből II.IK

0

Ebből Merse Klub

0

4.Fogyatékos nappali ellátás étkezéssel

510

Heti 5 napi étkezés esetén

495

Étkezés nélkül

0

5.Támogató Szolgálat

-

Ebből szállítás

20 Ft/gyerek, 80 Ft/egyéb

Ebből személyi segítés

0

6.Házi segítségnyújtás

0

7.Jelzőrendszeres hsny

0
„

