2/2011.(II.09.)) számú rendelet
A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
2/2009.(III.31.) számú rendelet módosításáról.

A többször módosított Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.
törvény rendelkezései alapján alkotott 2/2009.(III.31.) számú helyi rendelet az abbiakban
módosul:
1.§.
A rendelet továbbiakban: (R) 10.§. (4) bekezdésénekb.) pontja hatályát veszti.
2.§.
A R.10.§.(6) bekezdése hatályát veszti.
3.§
A rendelet 40.§. (3) bek, a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„amennyiben az igénylő nettó jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét
nem éri el, az intézményi térítési díj 75 %-át.
Térítésmentesen kell biztosítani : a tanyagondnoki szolgáltatást, családsegítést.
Térítési díj:
A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat:
-aki jövedelemmel nem rendelkezik,
 étkeztetés és házi segytségnyújtás esetén, aki jövedelemmel nem rendelkezik.
4.§.
A rendelet 42.§. (2) bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke,
örökbefogadó szülője, akinek az egy főre jutó jövedelme a tartási kötelezettség teljesítése
mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
(3)bekezdés b.)pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
-étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, aki jövedelemmel (119/C.§) nem rendelkezik,
(4)A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg,
kivéve, ha az ellátott, illetve étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a jövedelme
a.) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni,
b.)az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben
növekedett.

5.§.
A rendelet 1 .sz melléklete hatályát veszti, helyébe jelen rendelet 1. sz melléklete lép.
Ez a rendelet kihírdetését követő napon lép hatyába . Kihírdetéséről a körjegyző gondoskodik
a rendeletnek az önkormányzat hírdetőtábláira történő kifüggesztésével.
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1.sz. Melléklet
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja




szociális étkeztetés
szállítási szolgáltatás
házi segítségnyújtás

345 Ft/ebéd
50 Ft/ebéd
100 Ft/óra

