Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2008. (III.28.) számú rendelete
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-ában foglaltak alapján a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról az alábbiak szerint rendelkezik:
1. §.
A Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatás intézményi térítési díj összege
Ellátási forma
Havi intézményi térítési díj
65,000 Ft
Szállást biztosító idősek klubja
18,063 Ft
Nappali
szociális
ellátás
étkezéssel
Nappali szociális ellátás étkezés
11,000 Ft
nélkül
Szociális étkezés:
1) a nyugdíjminimum 150 %-át
meg nem haladó jövedelem esetén
9,550 Ft
2) a nyugdíjminimum 150 %.a és
300 %-a közötti jövedelem esetén
10,400 Ft
3) a nyugdíjminimum 300 %-át
meghaladó jövedelem esetén
10,600 Ft
Házi segítségnyújtás
1) a nyugdíjminimum 150 %-át
meg nem haladó jövedelem esetén
2) a nyugdíjminimum 150 %-át
meghaladó jövedelem esetén
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

Napi Intézményi térítési díj
2,137 Ft
843 Ft
440 Ft

382 Ft
416 Ft
424 Ft

404 Ft/óra
452 Ft/óra
Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
által önköltségen biztosított szolgáltatás 2008-ban 1000 Ft/hó
2. §.
Kedvezmények, mentességek,

(1) Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj konkrét összegét az Szt. 115 § (2) bekezdése szerint
az intézmény vezetője állapítja meg, és erről írásban értesíti az ellátottat.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő egy főre jutó rendszeres havi
jövedelmének az Szt. 116. §. (3) bekezdésében foglaltak szerint maximálisan megállapítható mértékét.
(2) A nappali szociális ellátás étkezéssel történő igénybe-vétele esetén a személyi térítési díj a vásárolt
élelmezés beszerzési árának alant megjelölt mértékéig csökkenthető:
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sorszám
1.
2.
3.

Jövedelem mértéke (Ft)
Nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó
jövedelem esetén
Nyugdíjminimum150 %.a és 300 %-a közötti
jövedelem esetén
a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem
esetén

Személyi térítési díj a vásárolt
élelmezés beszerzési árának
százalékában:
90 %
98 %
100 %-a

(3) Étkezés igénybevétele nélküli nappali szociális ellátás 120,000 Ft alatti nyugdíj esetén térítési díj
fizetése nélkül biztosítható.
(4) A Szociális Intézmény által nyújtott gyógymasszőri ellátást a házi segítségnyújtás keretében
egyébként gondozásba vett ellátottak térítési díj fizetése nélkül vehetik igénybe.
3. §
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 14/2006.(VI.27.), 19/2006.(VIII.24.), 33/2006.
(XII.13.), valamint 16/2007. (IX.28..) számú rendeletet hatályon kívül helyezi.
4. §
E rendelet rendelkezéseit 2008. április l-től kell alkalmazni.
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