Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális és gyerniekvédelmi ellátási formák helyi szabályzásáról szóló
2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
•;J
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Dunaalmás Község Önkormányzat Képvisel6-téstület&.’az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a gyermekek védelméről és a g~árnügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. *-ában, a szociális igazgatásról és szociá1i~ ‘ellátásokról Szóló 1993. évi III.
törvény 92. * (1) bekezdés a), (2) bekezdés f) pontja, 132. * (4) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. ~ Az egyes szociális és gyennekvédelmi ellátási formák helyi szabályzásáról szóló
2 2015.01.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. * (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
..6. ~ (3) A 2.

*

(2) bekezdésében meghatározott támogatás esetén:

a) Az önkormányzat tűzifa támogatást háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiség erejéig
természetbeni ellátásként a 6. * (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő
kérelmező részére
amennyiben lakásában a fával fűtés biztosított
a téli fűtés
kiegészítéséhez térítésmentesen tűzifát biztosít. Egyedi elbírálás alapján tűzifát biztosít
annak a személynek is, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi
jövedelme 6. * (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt legfeljebb 25°o-kal
meghaladja.
b) A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki:
ba) aktív korúak ellátásában,
bb) időskorúak járadékában,
bc) települési támogatásban
részesül, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.
c) A szociális tűzifa támogatásra az igényeket az önkormányzat pályázatának eredményes
elbírálását követő év január 31-ig lehet benyújtani a Tatai Közös Onkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségén.
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d) A szociális tűzifa a települési fűtési támogatás megállapítását követő 5 napon belül
kerül kiszállításra.”
2. ~ A Rendelet 7. ~ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. ~ (7) Az önkormányzat az étkeztetést az Étel-Posta Bt. megbízásával biztosítja.”
3.

* A Rendelet

10. *-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.~ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj:
a) óvodáskorú gyermek napi háromszori étkezése (tízórai, ebéd, uzsonna)
térítési díj:
430 Ft/adag
b) iskoláskorú gyermek
ebéd térítési díj:
380 Ft/adag
napi 3x étkezés díja:
450 Ft/adag.”
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* A Rendelet

11. ~ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. ~ (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 550 Ft/adag.”
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Ez a rendelet 2017. augusztus 1. napján lép hatályba.
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