Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel -testületének
10/2010.(II. 26.) rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról
Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel -testülete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007.
(III.30.) számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §

A R. címe az alábbiak szerint módosul:
„Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel -testületének 6/2007.(III.30.) számú rendelete az
egyes szociális ellátásokról.”
2. §
A R. 4. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. számú melléklete lép.
3. §
(1) E rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével az R. bevezet részében, a 2. § (1) bekezdésében, 19. § (7)
bekezdésében, valamint a 21. § (1) bekezdésében „nagyközség” szövegrész helyébe a
„város” szövegrész lép.

Balatonkenese, 2010. február 25.

Sörédi Györgyné
polgármester

Wolf Viktória
jegyz

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdet tábláján 2010. február 26. napján kifüggesztésre került.
Balatonkenese, 2010. február 26.

Wolf Viktória
jegyz

1. számú melléklet
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetend térítési díjak
1.Szociális étkeztetésnél
amennyiben az egy f re es jövedelem
a) nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át:
b) a nyugdíjminimum 200 %-a fölött van:
Kiszállítás esetén megemelkedik a kiszállítás díjával,
- kiszállítás díja:
2.Nappali ellátásnál
a) csak a napközbeni tartózkodást igénybe vev k esetén
b) napközbeni tartózkodást és étkezést is igénybe vev k esetében

300 Ft/f /nap
370 Ft/f /nap
240 Ft/f /nap

20 Ft/f /nap
300 Ft/f /nap

3.Házi segítségnyújtásnál az egy ellátási órára jutó költség:
a)
85 Ft/f /óra
b) személyi térítési díj – amely az óradíjnak és a gondozásra fordított id nek a szorzata –
legfeljebb a gondozott rendszeres havi jövedelmének a 20 %-a
- 80 év felett a térítési díj kedvezményének mértéke 100%
- 75-80 éves korig a térítési díj kedvezményének mértéke 50%
- 75 éves korig a személyi térítési díj – amely az óradíjnak és a gondozásra fordított
- id nek a szorzata - legfeljebb a gondozott rendszeres havi jövedelmének a 20%-a.

