Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
7/2009. (III. 25.)
Önkormányzati Rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló,
többször módosított 18/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet további
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 2/2007. (I. 26.)
Önkormányzati Rendelet módosítására

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször
módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében és a 62.
§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó
szociális szolgáltatások helyi szabályairól az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló,
többször módosított 18/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet további módosításáról
és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 2/2007. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet
melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
E rendelet 2009. április 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2009. március 19.

Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2009. március 25.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
Melléklet

a 7/2009. (III. 25.)
Önkormányzati Rendelethez

A Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjai
2009. április 1-tıl
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvény
(továbbiakban: Kvtv.) 3. számú melléklete szerinti
normatív állami hozzájárulások figyelembe vételével

1.) Étkezés:

• A Kvtv. 3. sz. melléklet 11. ca) pontja alapján 200 Ft/adag;
• A Kvtv. 3. sz. melléklet 11. cb) pontja alapján 240 Ft/adag;
• A Kvtv. 3. sz. melléklet 11. cc) pontja alapján 305 Ft/adag;

Ebéd kiszállítása

125 Ft/adag;

2.) Házi segítségnyújtás:
• A Kvtv. 3. sz. melléklet 11. da) pontja alapján 160 Ft/óra;
• A Kvtv. 3. sz. melléklet 11. db) pontja alapján 555 Ft/óra;
3.) Nappali ellátás biztosítása:
(Idısek Klubja)
• napi egyszeri étkezés igénybevételével
• étkezés igénybevétele nélkül

650 Ft/adag;
185 Ft/nap;

4.) Átmeneti elhelyezés biztosítása:
(Idısek Gondozóháza)

57.000 Ft/hó;
1.900 Ft/nap;

Amennyiben a szociális rászorultság - jogszabály alapján - nem állapítható meg, úgy
az igénylı a teljes önköltség megtérítése mellett veheti igénybe a különbözı
szolgáltatásokat.

Hajdúnánás, 2009. március 19.

