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Tárgy: Gyöngyössolymos Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak,
térítési díjak rendeletének módosítása.
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Előkészítő:
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Tisztelt Képviselő-testület!

A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra
rászorulónak önkormányzati étkezést biztosítani, amennyiben ennek hiánya a rászorulónak az
testi épségét egészségét veszélyezteti. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk,
illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük,
vagy egyéb állapotuk miatt. A személyi térítési díj megállapításánál (példálózóan felsorolva) a
szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a
családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni.
Az étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás jogosultsági feltételeit, részletes szabályait a
települési önkormányzat rendeletben határozza meg. A rendelettervezetet a hivatal elkészítette.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testület döntését.

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat
…/2014.(…...) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjairól, vendég és
munkahelyi étkeztetésről szóló 5/2014. (I.23.) számú önkormányzati rendelete
módosításáról
Gyöngyössolymos község Önkormányzat Képviselő testülete a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 7.§. (1) bekezdésére, 57.§.
(1) bekezdésének c.) pontjára, 62.§.-ra, továbbá 116.§.-ra, továbbá a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§. (1) b.) pontjára, illetve
147.§. (1) bekezdésére, az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról,
térítési díjairól és munkahelyi étkeztetésről a következő rendeletet alkotja

1.§.
Az önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáiról, térítési díjairól, vendég és
munkahelyi étkeztetésről szóló 5/2014. (I.23.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban:„R”)
2.§. d.) pontja a szociális étkeztetés (ebéd esetén) 420.-Ft. szövegrész helyébe a szociális
étkeztetés (ebéd esetén) 370.-Ft. szövegrész lép.
2.§.
Jelen rendelet a 2014.január 1. napon lép hatályba.
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