Told Község Képviselő-testületének
3/2004.(II.17.) TKt. rendelete
a falugondnok útján biztosított szolgáltatásokért
fizetendő térítési díjakról
Told Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §-ában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 14/A. §-ában és 59 –ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
falugondnok útján biztosított szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1. §.
A rendelet hatály kiterjed Told községben élő magyar állampolgárokra, az állandó
tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, valamint a magyar
hatóságok által menekültként elismert személyekre.
A falugondnoki szolgálat igénybevétele
2. §.
(1) Told Község Önkormányzata a falugondnoki szolgálat keretében térítés ellenében
gépkocsival történő személyszállítást biztosít a rendelet hatálya alá tartozó azon személyek
részére, akik
a) orvosi szakrendelésre vagy kórházi kezelésre szóló orvosi beutalóval vagy
b) hivatalos helyen való megjelenésre kötelező idézéssel rendelkeznek, illetve
c) a (2) bekezdés a./ pontjában meghatározott iskolai tanulók szülei, gondviselője
a. részére.
(2)
a) az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatást a 14 éven aluli tanulók – a tanintézet és Told
község közötti útvonalon- térítésmentesen vehetik igénybe.
b) Térítésmentes a szolgáltatás havonta egy alkalommal a tanulóval együtt utazó egyik
szülője vagy gondviselője számára.
(3)

Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott útvonalakra vonatkozó térítési díj
egyenlő arányban megosztásra kerül a szolgáltatást egy időpontban igénybe vevő
személyek között.

(4)

A 2. §. (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott személyek a szolgáltatást a 2. § (2)
bekezdés b) pontjában foglalt esetek kivételével 1.500,-Ft/fő térítés ellenében vehetik
igénybe.
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(5)

A szállítás igénybevételét 3 nappal korábban be kell jelenteni.
Térítési díjak
3.§.

(1) A 2. §. (1) bekezdésében foglalt személyek által a személyszállítási szolgáltatás
igénybevételéért fizetendő díjak:
a) Told és Biharkeresztes között, oda és vissza:
200,-Ft/fő
b) Told és Berettyóujfalu között oda és vissza: 1.600,-Ft/út
c) Told és Debrecen között oda és vissza:
3.000,-Ft/út
4.§.
Ezen rendelet 2004 március 1-ején lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 3/2000(III.28.)
HÖR. számú rendelet.
-.-.-.-.-.-.-
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