TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 92. § (2) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 28. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A házi segítségnyújtás szolgáltatási önköltségének és intézményi térítési díjának kiszámítását az
5. melléklet tartalmazza.”
2. §
Az Ör. 30. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
“(5) A csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén az ellátás szolgáltatási önköltségének és
intézményi térítési díjának kiszámítását a 6. melléklet tartalmazza.”
3. §
Az Ör. 32. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A térítési díjakat utólag, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell megfizetni.”
4. §
(1) Az Ör. 5. melléklettel egészül ki e rendelet 1. melléklete szerint.
(2) Az Ör. 6. melléklettel egészül ki e rendelet 2. melléklete szerint.
5. §
Ez a rendelet 2014. október 1-jén lép hatályba.
Tapolca, 2014. szeptember 26.

Császár László sk.
polgármester

Ughy Jenőné sk.
jegyző

Kihirdetve: 2014. szeptember 29.
Ughy Jenőné sk.
jegyző

1. melléklet a 16/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
A személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás 2014. évi intézményi térítési
díjának kiszámítása

1.

A
összes önköltség

B
44 386 000 Ft

2.

ellátotti létszám

174 fő

3.

önköltség 1 főre/év

255 092 Ft

4.

állami támogatás 1 főre/év

188 500 Ft

5.

intézményi térítési díj (fő /év)

66 592 Ft

6.

intézményi t. díj (fő /nap, 251 osztó)

265 Ft

7.

gondozási óradíj (fő /óra)

33 Ft

8.

gondozási óradíj (fő /óra, kerekítve)

35 Ft

2. melléklet a 16/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez
A személyes gondoskodás körébe tartozó idősek nappali ellátásának 2014. évi intézményi
térítési díjának (étkezés nélkül) kiszámítása

A

B

1.

összes önköltség

7 962 000 Ft

2.

ellátotti létszám

27 fő

3.

önköltség 1 főre/év

294 889 Ft

4.

önköltség 1 főre/nap

1 175 Ft

5.

állami támogatás 1 főre/év

163 481 Ft

6.

intézményi térítési díj (fő/év)

131 408 Ft

7.

intézményi t. díj (fő /nap, 251 osztó)

524 Ft

8.

intézményi t. díj (fő/nap, kerekítve)

525 Ft

