Etyek Község Képviselő-testületének
7/2008. (III. 28.) sz. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
Etyek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában biztosított felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő Segítő Kéz
Szociális Intézményfenntartó Társulás által nyújtott alábbi ellátásokra:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
d) családsegítés
e) nappali ellátás
(2) Az (1) bekezdésben leírtakat igénybevevőkre.
2. §
(1) A személyes gondoskodás igénybevételéért személyi térítési díjat kell fizetni,
kivéve a családsegítést, a nappali ellátás során a benntartózkodást, valamint a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.
(2) Az ellátásokért fizetendő térítési díjak mértékét, a térítési díj csökkentésének,
illetve elengedésének eseteit - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - e rendelet
1. számú melléklete szerinti díjtáblázat tartalmazza.
(3) Azon ellátottak által fizetendő térítési díj mértékét, a térítési díj csökkentésének,
illetve elengedésének eseteit, akikre tekintettel:
szociális étkezés esetében az Önkormányzat 2007. decemberében
normatív állami támogatásban részesült, illetve
házi segítségnyújtás esetében az Önkormányzat 2007. decemberében
normatív állami támogatásban részesült, illetve akiknek ellátását a Szt.
63. § (8) bek.-e alapján átmeneti jelleggel végzi
e rendelet 2. számú melléklete szerinti díjtáblázat tartalmazza.
(4) A szociálisan nem rászorultak által fizetendő térítési díjakat e rendelet 3. számú
melléklete tartalmazza.
3. §
(1) A személyi térítési díjat az intézményvezető a kötelezett családjában egy főre jutó
rendszeres havi jövedelem alapján állapítja meg. Amennyiben az igénybe vett
ellátásokért fizetendő személyi térítési díj összege meghaladja a kötelezett
jövedelme alapján maximálisan megállapítható összeget, az intézményvezetőnek
– alacsonyabb díjkategória alkalmazásával – azt a szükséges mértékig
csökkentenie kell.

(2) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a személyi térítési
díjat az intézményi térítési díjjal azonos összegben kell megállapítani.
(3) Ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a jogosultat, aki jövedelemmel nem
rendelkezik.
(4) A személyi térítési díjat havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig
kell befizetni.
Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor ellátásban részesülők esetében, a kötelezett által
fizetendő személyi térítési díj összegének felülvizsgálatát a hatálybalépést követő
egy hónapon belül kell elvégezni. A felülvizsgálat során megállapított új személyi
térítési díjakat 2008. május 1-jétől kell megfizetni.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjairól szóló 8/2007. (V. 30.) sz. rendelet hatályát veszíti.
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ZÁRADÉK:
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