
Rohod Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének 

1/2013.(I.24.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

a szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi 
szabályairól szóló 14/2012.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Rohod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 
pontjában, 26 §-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 37/A. § (3) 
bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében,       
50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében, a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) 
bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) 
bekezdéseiben biztosított feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el: 
 
 

1. § A szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi  
   szabályairól szóló 14/2012.(XII.19.) rendelet  4-17. §-ainak számozása 5-18. §-okra 

módosul és az alábbi új 4. §-al egészül ki: 
              “                                                       Aktív korúak ellátása 
                 4. § Az az aktív korúak ellátására jogosult személy is rendszeres szociális segélyre 

jogosult: 
a) akinek egészségkárosodása legalább 45 % (orvosi szakvélemény alapján); 
b) aki várandós anya (szülész-nőgyógyász szakorvosi vélemény alapján).” 

 
2. § A rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul. 

 
3. § Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba. 

 

Rohod, 2013. január 23. 
 
 
 
                                            Éles Tibor                              Czakó Sándor 
                                          polgármester                                   jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 

         kifüggesztéssel 2013. január 24-én.  
         Levétel időpontja: 2013. február 1. napja. 
 
 

                                                                                                                   Czakó Sándor 
                                  jegyző 



 
1. melléklet az 1/2013.(I.24.) önkormányzati rendelethez 

 
 
Az intézményi térítési díjak összege 

 
Az intézményi térítési díjak, illetve a norma összege ellátási formánként a következők: 
 

 
Ellátási 
forma 

Ellátási 
egység/normatíva 
meghatározása 

A Két-Negi 
Kft. által az 

önkormányzat 
felé 

leszámlázott 
térítési díj 
összege 

Állami 
normatíva 
összege 

Az 
igénybevevő 

által az 
önkormányzat 
felé fizetendő 

térítési díj 
összege 

Szociális étkezés térítési 
díja 

 
560,-Ft/adag 

 
250,-

Ft/adag 

 
310,-Ft/adag 

 
Étkeztetés 
(szociális) 

Szociális étkezés szállítási 
szolgáltatás díja 

- -   50,-Ft/adag 

 
 


