Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testületének
….../2010. (..) rendelete a
térítési díjak megállapításáról szóló 2/1998.(II.19.)KT. Számú rendeletének módosításáról
tervezet
Medgyesbodzás község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Tv. 16. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tekintettel a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2.§
(1) bekezdésére a térítési díjak
megállapításáról szóló 2/1998.(II.19.) rendeletét
(továbbiakban¨”Rendelet ”) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A Rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Medgyesbodzás Községi Önkormányzat a Battonyai Többcélú kistérségi Társulás által
Medgyesegyháza gesztországával megvalósuló jelzırendszeres házi segítségnyújtás és
támogató szolgáltatás térítési díját és az ezzel kapcsolatos személyi szállítás díját valamint
önköltségét az alábbiak szerint állapítja meg:
(2) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás
a) Önköltség:
2009. évi önköltség:
2010. évre vállalt fm:

5.089.312 Ft = 29.081,7 ~ 29.082 Ft/fı/év
175 fm

1 feladatmutatóra jutó napi önköltség: 29.082 Ft = 79,67 ~ 80 Ft/fı/nap
365 nap
2010. évi mőködési támogatás: 6.625.000 = 37.857 Ft
2010. évre váll. fm:
175 fm
1 feladatmutatóra jutó napi támogatás:

37.857 Ft = 103,7 ~104 Ft/fı/nap
365 nap

feladatmutatóra jutó önköltség – feladatmutatóra jutó támogatás = 80 Ft – 104 Ft = -24 Ft
b) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás térítésmentes
(3) Támogató szolgálat:
a) Önköltség:
1 feladategységre jutó önköltség:
2009. évi önköltség = 7.104.347 Ft = 2.368 Ft/fe
2010. évre váll. fe.
3000 fe
1 feladategységre jutó állami támogatás:
2010. évi állami támogatás = 7.500.000 = 2.500 Ft/fe
2010. évre vállalt fe.
3.000 fe

1 feladategységre jutó önköltség – 1 feladategységre jutó támogatás =
2.368 Ft – 2.500 Ft = -132 Ft
b) A Támogató Szolgálat intézményi térítési díja:
személyi szállítás:
térítésmentes
gondozás:
térítésmentes
Nem rászoruló részére személyi szállítás
2009. évi önköltség
= 2.576.400 Ft = 106,43 ~ 110 Ft/km
2009. évi elszám. hasznos km
24.207 km
Nem rászoruló részére gondozás
2009. évi önköltség = 4.527.947 Ft
= 1.127,47 ~ 1.130 Ft/óra
2010. évi munkaóra 4.016 munkaóra

2.§
Jelen rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.
Medgyesbodzás, 2010. április 30.

Varga Gábor
polgármester

dr. Sódar Mária
jegyzı

Bejelentések napirendi pont
Elıterjesztés
Medgyesbodzás községi Önkormányzat képviselı-testületének
2010. április 30-án tartandó ülésére
Tisztelt Képviselı-testület!
Medgyesbodzás községben a jelzırendszeres házi segítségnyújtás illetve a támogató szolgáltatást a
Battonyai Többcélú kistérségi társulás keretei belül Medgyesegyháza Önkormányzata , mit gesztor
látja el.
Az Önkormányzat megküldte a szolgáltatás térítési díjainak módosítására való javaslatát.
Mindkét szolgáltatás térítésmentes.
A támogató szolgálat térítési díja nem rászoruló estén:
személyszállítás esetén:110 Ft/km
gondozás estén: 1.130 Ft/óra
Kérem a módosításról dönteni szíveskedjenek!
Medgyesbodzás, 2010.április 28.

dr. Sódar Mária
jegyzı

