EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016.(I.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) 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.§ (1) Az önkormányzat fenntartásában működő Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
megnevezésű szociális intézmény által biztosított alábbi személyes gondoskodást nyújtó
alap- és szakosított ellátásokért térítési díjat kell fizetni:
a) házi segítségnyújtás,
b) étkeztetés,
c) nappali ellátás,
d) idősotthoni ellátás.
(2) Térítésmentesen kell biztosítani a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvényben foglaltakon túl a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
2. § 1 A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátás intézményi
térítési díja:
a) Időskorúak nappali intézményi ellátása:
aa) nappali ellátás térítési díja étkezés nélkül: napi 100 Ft
ab) nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd):
napi 260 Ft + áfa + 100 Ft.
b) Időskorúak bentlakásos otthona intézményi térítési díja: 81000 Ft/hó/fő, 2700 Ft/nap/fő.
c) étkeztetés intézményi térítési díjai:
ca) étkeztetés intézményi térítési díja: 260 Ft + áfa,
cb) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállítása esetében:
260 Ft + 65 Ft = 325 Ft + Áfa
Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére
történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet
megállapítani.
cc) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállításával a közös
háztartásban élő személy esetében: 260 Ft + Áfa.
d) a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
da) 60.000 Ft/hó jövedelem fölött:
db) 40.000 Ft/hó – 60.000 Ft/hó közötti jövedelem esetén:
dc) 40.000 Ft/hó jövedelem alatt:

250,-Ft/óra,
100 Ft/óra,
térítésmentes.

e) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást térítésmentesen biztosítja az intézmény.
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Módosított paragrafus a 15/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a alapján, hatályos 2016. június 01 napjától.

3.§ Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba.
4.§ Hatályát veszti a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 3/2015.(II.13.)
önkormányzati rendelet.
Vártás József s.k.
jegyző

Molnár Oszkár s.k.
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. január 21. napján.
A 15/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet 2016. május 26-án kihirdetésre került. A rendelet hatályba
lépésének napja: 2016.június 1.

Edelény, 2016. május 26.
Vártás József
jegyző

