Etyek Község Képvisel -testületének
8/2007. (V. 30.) sz. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
Etyek Községi Önkormányzat Képvisel -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 m köd
Szociális Intézményfenntartó Társulás által nyújtott alábbi ellátásokra:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) családsegítés
d) nappali ellátás

Segít

Kéz

(2) Az (1) bekezdésben leírtakat igénybevev kre.
2. §
(1) A személyes gondoskodás igénybevételéért személyi térítési díjat kell fizetni, kivéve
a családsegítést, és a nappali ellátás során a benntartózkodást.
(2) Az ellátásokért fizetend térítési díjak mértékét, a térítési díj csökkentésének, illetve
elengedésének eseteit - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - e rendelet 1.
számú melléklete szerinti díjtáblázat tartalmazza.
(3) A szociálisan nem rászorultak által fizetend
melléklete tartalmazza.

térítési díjakat, a rendelet 2. számú

3. §
(1) A személyi térítési díjat az intézményvezet , a kötelezett rendszeres havi jövedelme
alapján, állapítja meg. Amennyiben az igénybe vett ellátásokért fizetend személyi
térítési díj összege meghaladja a kötelezett jövedelme alapján maximálisan
megállapítható összeget, alacsonyabb díjkategória alkalmazásával azt a szükséges
mértékig csökkenteni kell.
(2) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerz dést 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 követ hónap 10. napjáig
kell befizetni.

Záró rendelkezések
4. §
(1) Ez a rendelet 2007. június 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor ellátásban részesül k esetében, a kötelezett által
fizetend személyi térítési díj összegének felülvizsgálatát –a (4) bekezdésben
foglaltak kivételével - a hatálybalépést követ egy hónapon belül kell elvégezni. A
felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díjakat 2007. július 1-jét l kell
megfizetni.
(3) E rendelet hatályba lépéssel egyidej leg, az egyes szociális ellátások
szabályozásáról szóló 6/2007. (IV. 25.) sz. rendelet 22. § (3) bekezdése, továbbá a
(4) bekezdésben foglaltak kivételével, a 21. § (2) bekezdése, valamint a 8. számú
melléklete hatályát veszíti.
(4) E rendelet el írásait - a házi segítségnyújtást 2006. évben is igénybevev
személyekre - 2008. január 1-jét l kell alkalmazni. A szolgáltatást 2006. évben is
igénybevev személyekre 2008. január 1-jéig, a 2006. december 31-én hatályos
szabályok szerint megállapított térítési díjakat kell alkalmazni.

Etyek, 2007. május 30.

Nádpor Ármin
polgármester

Krauszné Heitler Márta
jegyz

ZÁRADÉK:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Etyek, 2007. május 31.

(: Krauszné Heitler Márta :)
jegyz

