Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2012. (III.28.)önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodásról

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 115. § (1) bekezdés és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja alapján a következőt rendeli el:

1. §
(1) Apátfalva Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások közül az:
a.) étkeztetést,
b.) házi segítségnyújtást,
c.) családsegítést és
d.) nappali ellátást nyújtja.
(2) A szociális alapszolgáltatásokkal kapcsolatos jelen rendeletben nem szabályozott anyagi
és eljárásjogi kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II.17.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

2. §
Az intézményi térítési díj mértéke:
a.) étkeztetés: egységesen
házhozszállítás díja
b.) házi segítségnyújtás óradíja egységesen
c.) intézményi ellátás – benntartózkodás – díja

440,-Ft/adag
60,-Ft/alk/házt.
350,-Ft/óra
20,-Ft/nap/fő

3. §
(1) Ez a rendelet 2012. április 1-én lép hatályba
(2) Hatályát veszti Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
szóló 4/2011. (III.30.)Ör és az azt módosító 21/2011. (XII.21.)Ör.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A személyes gondoskodásról szóló 5/2012. (III.28.) Önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: a lakosság tájékoztatása a rendelettervezet alapján biztosított.
II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.
III. költségvetési hatásai: a térítési díj az önkormányzat saját bevételét képezi.
IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: az új térítési díjról minden ellátásban
részesülőt értesíteni kell.
VII. megalkotásának szükségessége: a 2011. évi önköltségszámítás és a 2012. évi normatív
támogatást figyelembe véve került megállapításra az intézményi térítési díj.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: saját bevétel csökkenés, így
nagyobb az önkormányzati támogatási igény.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a
feltételek biztosítottak.

