Vadna Község Önkormányzata Polgármestere
5/2020.(III.27.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vadna község Önkormányzata Polgármestereként, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Vadna község Önkormányzata Képviselőtestületének a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a képviselő-testület hatáskörét
gyakorolva, a következőket rendelem el:

1.§ A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 15.§ (13) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
15.§ (13) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, tárgyhónap utolsó
étkezési napján kelljen megfizetni.
(2) A R. 15.§ (12) bekezdésével megállapított 9. melléklete helyébe, a rendelet 1. mellékletével
megállapított melléklet lép.
2. § (1) A rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 2020. április 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1.§ (2) bekezdése 2020. május 1-jén lép hatályba.

Bencze Péter
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

1. melléklet az 5 /2020.(III.30.) önkormányzati rendelethez

Jövedelem alapján biztosított térítési díj csökkentés

Kategória

Öregségi nyugdíj
legkisebb összegének
%-a

1.
2.
3.

100 %-ig
100 -200 %-ig
200 %-tól

A fenti díjak az áfát nem tartalmazzák.

Az intézményi térítési
díjból biztosított
kedvezmény %
62%
25%
0%

A személyi térítési díj
megállapításánál az
intézményi térítési díj
%-a
38%(165 Ft)
75% (325 Ft)
100% (435 Ft)

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításához
A többszörösen módosított, szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (A továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.
Az Szt.115. § (3) bekezdése alapján, a személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény
esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján
csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá
teszik.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – Vadna község Önkormányzata Képviselőtestülete feladat- és hatáskörét gyakorolva a rendeleti szabályozásról a polgármester dönt.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
1 §-hoz
A térítési díj szedésére vonatkozó szabályozást tartalmazza, valamint a jövedelem alapján
biztosított személyi térítési díj csökkentés feltételeit tartalmazó mellékletről rendelkezik.
2.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

