
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
40/2014.(XII.16.)  önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-ában, a 132. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § A rendelet címe az alábbira módosul:  
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelete 

A szociális ellátások szabályozásáról 
 

2. § A rendelet 2. § (7) bekezdésében az „átmeneti segély” szövegrész „önkormányzati 
segély” szövegrészre módosul. 

 
3. § A rendelet 6. § (5) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi (5) bekezdés lép: 

 
            „(5) Az (1) bekezdés végrehajtása 2015. január 1. – 2019. december 31. közötti 

időszakban felfüggesztésre kerül.” 
 
4. § A rendelet 15. § (1) bekezdésében a „nagyközség” megnevezés „város” 

megnevezésre módosul. 
  
      5.    §  A rendelet 15. § (2 bekezdésében a „(Felszabadulás u. 31.) elnevezés  „Szent 

Erzsébet út 31.)” elnevezésre módosul. 
 

6.    §  A rendelet 16. §-ában a „FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG” megnevezés 
„FEGYVERNEK VÁROS” megnevezésre módosul. 

 
7. § A rendelet 16. § (9) bekezdése hatályát veszti. 

 
8. § A rendelet 17. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„17. §. 
 Szociális alapszolgáltatás térítési díjai 

(1)  A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki 
telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díja az alábbi 
a) Étkezés 673 Ft/adag 
b) Házi gondozás 693 Ft/óra 
c) Nappali ellátás 0 Ft/nap 
d) Ebéd házhoz szállítás 80 Ft/nap 
e) SOS telefon 500 Ft/hó 
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(2) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki 
telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások személyi térítési díja az alábbi 
a) Étkeztetés: szociális étkeztetésben részesülők 645 Ft/nap 
b) Ebéd házhozszállítás 80 Ft/nap 
c) Házi segítségnyújtás 500 Ft/nap 
d) Nappali ellátás 0 Ft/nap 
e) SOS telefon 500 Ft/hó 

(3) A szociálisan nem rászoruló étkeztetés térítési díja házhoz szállítás nélkül 673 
Ft/nap. 

(4) Fegyvernek telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja 
meg konkrét  összegben. 

 (5) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi 
telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díja Örményes 
Község Önkormányzat Képviselőtestülete  99/2014.(XII.09.) önkormányzati 
határozata alapján az alábbi: 
a) Étkezés 713 Ft/adag 
b) Házi gondozás 230 Ft/nap 
c) Nappali ellátás 0 Ft/nap 
d) Ebéd házhozszállítás 50 Ft/alkalom 
 
(6) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ örményesi 
telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díja a szociálisan 
rászorulók részére Örményes Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
99/2014.(XII.09.) önkormányzati határozata alapján az alábbi:  
a) Étkezés 625 Ft/adag 
b) Házi gondozás … 0 Ft/óra 
c) Nappali ellátás 0 Ft/nap 
d) Ebéd házhozszállítás 50 Ft/alkalom 

(7) Örményes telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja 
meg konkrét összegben. 
(8) Örményes telephelyen a szociálisan nem rászorult esetén a fizetendő térítési díj: 
     a) étkezés esetén 645 Ft/adag 
     b) házi segítségnyújtás esetén 230 Ft/óra 
     c.) nappali ellátás 0 Ft/nap 
     d.) ebédkiszállítás 50 Ft/alkalom 

(9) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai 
telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díja Kuncsorba 
Község Önkormányzat Képviselőtestülete 83/2014.(XI.26.) határozata alapján az 
alábbi: 
a) Étkezés 699 Ft/adag 
b) Házi gondozás 0 Ft/óra 
c) Nappali ellátás 0 Ft/nap 
d) Ebéd házhoz szállítás 50 Ft/alkalom  
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(10) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai 
telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díja a szociálisan 
rászorulók részére  Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
83/2014.(XI.26.) határozata alapján az alábbi: 
a) Étkezés  645 Ft/adag 
b) Házi gondozás …0 Ft/óra 
c) Nappali ellátás 0 Ft/nap 
d) Ebéd házhoz szállítás 50 Ft/alkalom 

 
(11) Kuncsorba telephelyen a személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja 
meg konkrét összegben.  
 

9. § A rendelet 18. § (4) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi (4) bekezdés lép: 
 
       „(4) „A bölcsődei gyermekétkezés intézményi térítési díja napi 359.-Ft + áfa, ezen kívül a            

gyermek gondozására az intézményi térítési díj összege napi 274.-Ft.” 
 
10. §    (1) E rendelet  - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. január 1-jén lép hatályba.                   
            (2)  A 8. § 2015. február 1-jén lép hatályba. 
 
 
                   /:Tatár László:/                                                                      /:Buzás Istvánné dr.:/ 
                    polgármester                                                                                 jegyző 
 
 
Kihírd.: 2014.XII.16. 


