Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 114.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 2.§-ában és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörben eljárva a követezőket rendeli el:

1.§ Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010.(IV.30)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete
lép.
2. §E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba és 2012. április 2. napján hatályát
veszti.
Balatonkenese, 2012. március 20.

Tömör István
polgármester

Fodor Krisztina
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2012. március 30. napján
kifüggesztésre került.

Balatonkenese, 2012. március 30.

Fodor Krisztina
jegyző

7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
1. Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak

a) Szociális étkeztetésnél
amennyiben az egy főre eső jövedelem
aa) nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át:

450.- Ft/fő/nap

ab) a nyugdíjminimum 200 %-a fölött van:

520.- Ft/fő/nap

ac) Kiszállítás esetén megemelkedik a kiszállítás díjával, kiszállítás díja: 175.- Ft/fő/nap
ad) A kiszállítás összege 80 év feletti, egyedülálló esetén, amennyiben a
ada)nyugdíja nem éri el a nyugdíjminimum 300%-át:

0.- Ft/fő/nap

adb) amennyiben a nyugdíjminimum 300%-a felett van

175.- Ft/fő/nap

b) Nappali ellátásnál
ba) csak a napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén

50.- Ft/fő/nap

bb)napközbeni tartózkodást és étkezést is igénybe vevők esetében amennyiben az egy főre
eső jövedelem a nyugdíjminimum 200%- a alatt van
450.- Ft/fő/nap
amennyiben a nyugdíjminimum 200%- a fölött van

c) Házi segítségnyújtásnál az egy ellátási órára jutó költség

520.- Ft/fő/nap

30.- Ft/fő/óra

ca) személyi térítési díj – amely az óradíjnak és a gondozásra fordított időnek a szorzata –
legfeljebb a gondozott rendszeres havi jövedelmének a 20 %-a,
caa) 80 év felett a térítési díj kedvezményének mértéke 100 %-a.

