Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2019.(III.29.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott
kizárólagos hatáskörében eljárva, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ában és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
2. § A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
3. § A Rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
4. § Ez a rendelet 2019. április 1.-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Mezőhegyes, 2019. március hó

Mitykó Zsolt
polgármester

Kihirdetve: 2019. március 29.

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Szentmihályi Ferenc
jegyző

1. számú melléklet 4/2019. (III.29) önkormányzati rendelethez

Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
5. számú melléklete
Étkeztetés intézményi térítési díja
Intézményi térítési díj alapja: nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a központi támogatás különbözetének az ellátotti létszámra jutó napi összegét.

Alapszolgáltatási Központ

1.
2.

Étkeztetés
Kiszállítási díj

Ellátási
napok
száma
251
251

Ellátottak
száma
(fő)

Intézményi térítási díj alapja
1 ellátottra
1 ellátottra jutó
jutó működési
támogatás
kiadás (Ft)
(Ft)
63
1 190
233
63
109
-

1 ellátási napra
jutó különbözet
(Ft)
957
109

Az intézményi térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

ÉTKEZTETÉS
ÖNKÖLTSÉGE
2018.évi működési kiadás
- ebből személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulék
- dologi jellegű kiadás
2018.évi központi támogatás
1 ellátási napra jutó különbözet

Összeg
(Ft)
18 810 966
3 616 456
756 812
14 437 698
3 676 909

Ellátási napok
száma
251

1 napra jutó
összeg (Ft)
74 944

251

14 649

KISZÁLLÍTÁS
ÖNKÖLTSÉGE
2018.évi működési kiadás
1 ellátási napra jutó különbözet

Összeg
(Ft)
1 729 826

Ellátási napok
száma
251

1 napra jutó
összeg (Ft)
6 892

Ellátottak
száma
(Fő)
63

63

Ellátottak
száma
(Fő)
63

1 ellátottra jutó
összeg (Ft)
1 190

233
957

1 ellátottra jutó
összeg (Ft)
109
109

1 ebéd
térítési díja
(Ft/ebéd)
460
60

2. számú melléklet 4/2019. (III.29) önkormányzati rendelethez

Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
6. számú melléklete
Házi szociális gondozás intézményi térítési díja
Intézményi térítési díj alapja: nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a központi támogatás különbözetének egy gondozási
órára jutó összegét.
Intézményi térítási díj alapja
Alapszolgáltatási Központ
Ellátási
Ellátottak
1 órára jutó
1 órára jutó
1 órára jutó
Intézményi
napok
száma
működési
támogatás
különbözet
térítési
száma
(fő)
kiadás (Ft)
(Ft)
(Ft)
díj (F/óra)
1. Házi segítségnyújtás
251
25
4 454
3 279
47
Az intézményi térítési díj mentes az általános forgalmi adó alól!

2018.évi működési kiadás
- ebből személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulék
- dologi jellegű kiadás
2018.évi központi támogatás

Összeg
Ellátási napok
(Ft)
száma
8 943 765
251
7 413 503
1 525 162
5 100
6 585 157
251
1 órára jutó különbözet

1 órára jutó
összeg (Ft)
4 454

3 279

Ellátottak száma
(Fő)
25

25

1 ellátottra jutó
összeg (Ft)
178

131
47

3. számú melléklet 4/2019. (III.29) önkormányzati rendelethez

Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
7. számú melléklete
Nappali ellátás intézményi térítési díja
Intézményi térítési díj alapja: nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a központi támogatás különbözetének az ellátotti létszámra jutó napi összegét.

Alapszolgáltatási Központ

1. Nappali szociális ellátás

Ellátási
napok
száma
251

Intézményi térítási díj alapja
Ellátottak
1 ellátottra
1 ellátottra jutó
száma
jutó működési
támogatás
(fő)
kiadás (Ft)
(Ft)
28
2 014
544

1 ellátási napra
jutó különbözet
(Ft)
1 469

Az intézményi térítési díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

2018.évi működési kiadás
- ebből személyi juttatás
- munkaadót terhelő járulék
- dologi jellegű kiadás
2018.évi központi támogatás

Összeg
Ellátási napok
(Ft)
száma
14 151 294
251
8 608 258
1 913 585
3 629 451
3 824 026
251
1 ellátási napra jutó különbözet

1 napra jutó
összeg (Ft)
56 380

15 235

Ellátottak száma
(Fő)
28

28

1 ellátottra jutó
összeg (Ft)
2 014

544
1 469

Intézményi
térítési
díj (Ft/nap)
120

