Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások térítési díjairól
Mátraszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében
eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Mátraszentimre Község Önkormányzata által Mátraszentimre község területén biztosított
szociális étkeztetés napi intézményi térítési díja 635,-Ft/adag ÁFA-val együtt.
2. § A szociális étkeztetés személyi térítési díja az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítható
meg.
3. § A szociális étkeztetésre való jogosultság a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) és Mátraszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
helyi szabályozásáról szóló 2/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján
állapítható meg.
4. § Az Önkormányzat az Szt. 63. § (9) bekezdésében meghatározott személyeknek biztosítja
a házi segítségnyújtást. A házi segítségnyújtás módját, formáját, gyakoriságát a
Szolgálat
határozza meg
az
Szt.
valamint
a
végrehajtására
kiadott kormányrendeletekben és miniszteri rendeletekben foglaltakra figyelemmel.
5. § Mátraszentimre Község Önkormányzat által biztosított házi segítségnyújtáson belül a
személyi gondoskodásért térítési díjat kell fizetni ez a intézményi térítési díj 500.-Ft/óra ÁFAval együtt.
6 .§ A személyi gondoskodás személyi térítési díját a 2. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Ez a rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati
intézmények élelmezési nyersanyag költségeiről, térítési díjairól, vendég és munkahelyi
szociális étkeztetésről szóló 16/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete.
Mátraszentimre, 2017. március 29.
Stuller András
polgármester

Dr. Dányi Katalin
aljegyző

1. melléklet a 3/2017.

(III.30.) önkormányzati rendelethez

A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJA

A
Jövedelem összege

B
Ellátás napi személyi térítési díj összege
ÁFA-val együtt

1.

0,- Ft-tól – 28.500,- Ft-ig

220,-Ft

2.

28.501,- Ft-tól – 100.000,- Ft-ig

350,-Ft

3.

100.001,- Ft-tól – 150.000,- Ft-ig

475,-Ft

4.

150.001,- Ft-tól

635,-Ft

5.

Szállítás

70,-Ft

2. melléklet a 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJA

Tekintettel az idősödő faluközösségre illetve a nem túl magas jövedelmekre a képviselő
testület döntése alapján:
Személyi térítési díj

0.-Ft /óra.

