Doba Kiizségonkormányzat Képvise|ő.testü|etének
1312015.(xI. 17.)iinkormányzati rende|ete
az egyesszociális ellátások szabá|yozásáról szóló
2/20Is.(I.1 ó. ) ö n ko r mány zati ren d e|et m ó d osításáró|

Doba Kozség onkormányzata Kepviselő-testületea szociá|is igazgatásról ésszociális ellátásokról szóló
a 25.$ (3) bekezdésb) pontjában,
a 10. $ (l) bekezdésében,
l993. éviIII' törvény 1 s (2) bekezdésében,
45. s, 48 s (4) bekezdésében,
50.s (3)
32.s (1) bekezdésének
b) pontjában,32.s (3) bekezdésében,
132.$ (4) bekezdésében,
a gyermekekvédelmérőlésa gyámügyi igazgatásrőIsző|ő 1997.
bekezdésében,
évi xxXI. törvény 18 s Q) bekezdésébenkapott felhatalmazás a|ap1án Magyarország helyi
törvény 13. $ (1) bekezdés8. pontjábanmeghatározott
onkormányzatairő|sző|ő 2011. évi CLXXXX.
következőket
rendeli
el:
feladatkorében
eljárva a
1. $ A" egyes szociális ellátások szabáIyozásárő|szóló 2l20I5.(II.16.) onkormányzati rendelet
(továbbiakban:
helyébeazalábbi rendelkezés
lép:
Rendelet)18.$(2)bekezdése
(1)
pontjában
felsorolt alapellátástA Somlóvásárhelyi közös
bekezdésb)
,, (2) A, onkormányzataz
tnkormányzatiHivata| á|ta|látja el, mig a c) pontbanfelsorolt feladatota Lakos Adám Evangélikus
Szeretetszolgá|atta|Iát1ae| .,,
2.s A Rendeleta következő |9.lA $.al egészülki:
azoknaka szociálisanrászorultaknaka napi (munkanapokon)egyszeri
,, 19.$/A(1) A Képviselő-testrilet
meleg étkezéséről,
vásárolt készebédbiztosításávalgondoskodik,akik aú"Ónmaguk,illetve eltartottjaik
részére
tartósanvagy átmenetijelleggelnem képesekbiztosítani,különösen
a) koruk' aki a reá irányadó nyugdíjkorhatártbetöltotte;
á1lapotuk,aki rokkantságáravagy munkaképességének
csökkenéséretekintettel
b) egészségi
részesül,vagy akinek egészségi
nyugellátásábanvagy nyugdíjszerupénze||átásában
állapota miatt
időlegesenindokolja az elIátástésezt igazol1a
á||apota időlegesenvagy véglegesen
c) fogyatékosságuk,pszichiátriaibetegségük'akinek egészségi
indokolja az e||átástésezt igazo|ja
igazo|ja, vagy
aki egészségi
á||apotáú
d) szenvedélybetegségük,
e) hajléktalanságuk,
a lakóhellyel nem rendelkező személy,kivéveazt, akinek bejelentettlakóhelye
nyi|atkozatábantartőzkodásihelyekéntmegjeloltea
hajléktalanszállás, ésaz eIIátásigénybevételekor
illetékességi
teruletét;
település
miatt.
(2) Az ebédetaz önkormányzati iroda kiosztó helyről lehet elvinni, illetve szükségeseténaz ellátott
nélkül.
lakására az önkormányzat szá||ítjaki ellenszo|gáItatás
(3) Az étkeáetésértazerendeletbenmeghatározottszemélyitérítési
díjatkell fizetni .
díjnapi Összegét
a rendelet3. mellékletetarta|mazza.
a) azintézményitérítési
díj összegével,
b) a személyitérítési
díj összege megegyezik azintézményitérítési
hónapban
igénybevett étkezések
díjésaz adott
c) a havi térítési
díj összege a napi személyitérítési
számának szorzata,
szám|ájárakészpénz
átutalási
díjatutólag kell megfizetni az önkormányzat koltségvetési
d) a térítési
megbízáson,vagy házipénztárbakészpénzes
befizetésselazon napok után is, melyekre nem igényelt
ellátást azigénybevevő, de azt nem jelezte elore,
di1akmegállapítását,valamint az ezze|kapcsolatosfeladatokata po|gármestervagy
e) a személyitérítési
az á|ta|aerre felhata|mazottszemélyIátja e|,
() Az önköltségi díjösszege ésaz évesköltségvetési
támogatásösszege e rendelet3. mellékletében
.''
kerul felttintetésre'
egészülki.
3.s A Rendelete rendelet1 mellékletével
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4. $ E rendelet201'6.január 1. napján léphatályba'

Doba. 2015.november16.
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orváth Zo|tán
Polgármester

Kihirdetve:
Doba, 2015.november17.

r}uriEaina
Szlottan'é
Jegyzo

1. mellékleta 13l20I 5" (XI. 17.) önkormány zati r ende|ethez
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Díj összege

Díj megnevezése

A szociális étkezésonköltségi
díja
térítési
57A,-Ft/adag
(Resti VendéglőDevecser)

Allami
normatíva
összege

22I,-Ftlnap

díj összege
2.l Intézményi
térítési
B

A
I

2.
3.
4.
5.
6.

42.751.-Ft- 85.500.-Ft

2 8 . 5 0 F1t - 4 2 . 1 5 0 F t

Díitisszese
300.-Ft/ebéd
350.- Ft/ ebéd

- 1 0 0 . 0 0 0Ft
8 5 . 5 0 1 . -Ft
.-

400.-Ft/ebéd
45O.-Ft/ebéd

100001_-Ftfelett

500.-Ft/ebéd

Jövede|mi határ

28.500.-Ftalatt

