BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2017. (IV. 6.) számú
rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól
Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) és (2) bekezdés f) pontjában,
115. § (1) és (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Bökönyi Szociális Szolgáltató Intézmény által személyes gondoskodást nyújtó
a) étkeztetés szociális ellátás intézményi térítési díját, térítési díj kedvezményeit a személyi
térítési díj megállapításához,
b) házi segítségnyújtás szociális ellátás intézményi térítési díjait, térítési díj kedvezményét a
személyi térítési díj megállapításához,
c) nappali ellátás szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díját,
d) szakosított ellátás (időskorúak bentlakásos ellátása) intézményi térítési díjait
az 1. melléklet tartalmazza.
2. §
(1) Ez a rendelet 2017. április 6. napján 17:00 órakor lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bökönyi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézményi térítési díjainak megállapításáról
szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 11/2017 (IV. 06.) önkormányzati rendelethez

I. Az étkeztetés intézményi térítési díjai
a) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén:
315 Ft + Áfa/adag
b) Lakáson történő étkezés esetén (kiszállítással): 350 Ft + Áfa/adag
A kérelmezők szociális és vagyoni helyzetét figyelembe véve az étkeztetés térítési díjai:
1. Ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének a 150%-át nem haladja meg:
a) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén

245 Ft + Áfa/adag

b) Lakáson történő étkeztetés esetén

280 Ft + Áfa/adag

2. Ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének a 150%-át meghaladja:
a) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén

315 Ft + Áfa/adag

b) Lakáson történő étkeztetés esetén

350 Ft + Áfa/adag

II. A nappali ellátás térítési díja
A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes, az ellátottaknak személyi térítési díjat nem kell
fizetni.

III. A házi segítségnyújtás térítési díja
A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes, az ellátottaknak személyi térítési díjat nem kell
fizetni.
IV. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását nyújtó intézményi térítési díj (a
térítési díj Áfa mentes)
63.000,- Ft/hó/fő
2.100,- Ft/nap/fő

