ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013. (III. 22. ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
4/2012. (III. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló 8/2012. (V. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és
ellátásokról szóló 4/2012. (III. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról szóló 8/2012. (V. 27.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Ör.) 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
((1) Szociális rászorultnak kell tekinteni:…)
„b) egészségi állapotára tekintettel azt a kérelmezőt, aki egészségi állapota miatt napi
gondozást, ápolást igényel (házi gondozott, ápolt, stb) továbbá állapotára tekintettel
rendszeres ellátásban részesül,”.
2. § Az Ör. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szociálisan rászoruló részére a Szt.62. §-ában foglaltak figyelembe vételével napi
egy meleg ételt (ebédet) kell biztosítani. Az ebédet a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által kijelölt köz-étkeztető főzőhelyéről történő
beszerzéssel kell biztosítani.”
3. § Az Ör. 19. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az intézményi térítési díjból adott kedvezményeket jelen rendelet 3. melléklete
tartalmazza.”
4. § Az Ör. 19. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Szociális étkeztetés esetén annak az ellátottnak a személyi térítési díját, akinek a
részére házi- vagy szakorvosa igazolja, hogy egészségi állapotára tekintettel nem tud az
ételért elmenni, vagy akinek a részére a kiszállítást a lakcíme szerinti település
falugondnoki szolgálata végzi, a kiszállítás nélküli intézményi térítési díj, illetve a
kiszállítás nélküli intézményi térítési díj vonatkozásában megállapított kedvezmények
alapján kell megállapítani.”
5. § Az Ör.
a) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete;
b) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
lép.
6. § (1) Hatályát veszti az Ör.
a) 13. § (4) bekezdése;
b) 14. § (5)-(8) bekezdése;
c) 19. § (6) bekezdése
7. § Jelen rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.
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1. melléklet a 4/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
„ 2. melléklet a 8/2012. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Az egyes alapszolgáltatások önköltsége és intézményi térítési díja megállapítása
A
1.
2.
3.
4.

B
szociális
étkeztetés
önköltség
819 Ft
támogatás
245 Ft
intézményi térítési 525 Ft / ellátási
díj
nap kiszállítás
nélkül;
575 Ft / ellátási
nap kiszállítással

Az intézményi térítési díj a 27 % áfa-t tartalmazza.”

C
házi
segítségnyújtás
33. 821. 979 Ft
33. 553. 000 Ft
0 Ft / gondozási óra

D
támogató
szolgálat
11. 169. 525 Ft
8 525 500 Ft
4. 1. személyi
segítés 0 Ft /
szolgálati óra
4. 2. személyi
szállítás 60 Ft /
szállítási km

2. melléklet a 4/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelethez
„ 3. melléklet a 8/2012. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Az intézményi térítési díjból adott kedvezmények
1. Szociális étkeztetés
1.

2.
3.
4.

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI
DÍJ
DIFFERENCIÁLTSÁGA
SZERINT
Kiszállítás nélkül
Kiszállítással
Kiszállítás nélkül

5.

Kiszállítással

6.

Kiszállítás nélkül

7.

Kiszállítással

8.

Kiszállítás nélkül

9.

Kiszállítással

A
JÖVEDELEM

B
KEDVEZMÉNY AZ
INTÉZMÉNYI
TÉRÍTÉSI DÍJBÓL

nincs
nincs
a nyugdíjminimum 100
%-áig
a nyugdíjminimum 100
%-áig
a nyugdíjminimum 100
%-át meghaladja, a
nyugdíjminimum 200
%-áig
a nyugdíjminimum 100
%-át meghaladja, a
nyugdíjminimum 200
%-áig
ételadagonként
a nyugdíjminimum 200
%-át meghaladja, a
nyugdíjminimum 300
%-áig
a nyugdíjminimum 200
%-át meghaladja, a
nyugdíjminimum 300
%-áig

100 %
100 %
28 %
34 %
22 %

25 %

12,4 %

11 %

2. Támogató szolgálat (személyi szállítás)
1.
2.
„

A
JÖVEDELEM
nyugdíjminimum 100 %-áig

B
KEDVEZMÉNY
AZ
INTÉZMÉNYI
TÉRÍTÉSI
DÍJBÓL
100 %

