
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
9/2015.(III.31.) 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) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendelet alkotja: 
 

1. § A rendelet 3. § j) pontja hatályát veszti és helyébe az alábbi j) pont lép: 
 

„j) krízishelyzet: olyan élethelyzet, melyben az egyén alapvető szükségletei nem 
kielégítettek, ezért a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
fegyverneki telephelye által nyújtott szolgáltatásokkal biztosítható.” 
 

2. § A rendelet 10. §-a hatályát veszti. 
 

3. § A rendelet 16. § (8) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: 
 

„f) átmenetileg olyan krízishelyzetbe került, melyben az egyén alapvető szükségletei 
nem kielégítettek.” 

 
 

4. § A rendelet 17. §-a hatályát veszti és helyébe az alábbi 17. § 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 916 Ft/adag 
b) Házi gondozás 1068 Ft/óra 
c) Nappali ellátás 634 Ft/nap 
d) Ebéd házhoz szállítás 80 Ft/nap 
e) SOS telefon 500 Ft/hó 
(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/óra 
d) Nappali ellátás 0 Ft/nap 
e) SOS telefon 500 Ft/hó 
(3) A szociálisan nem rászoruló étkeztetés térítési díja házhoz szállítás nélkül 916 
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 
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Község Önkormányzat Képviselőtestülete 15/2015.(II.25.) önkormányzati határozata 
alapján az alábbi: 
a) Étkezés 971 Ft/adag 
b) Házi gondozás 1.106 Ft/nap 
c) Nappali ellátás 510 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 
15/2015.(II.25.) önkormányzati határozata alapján az alábbi:  
a) Étkezés 660 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 700 Ft/adag 
b) házi segítségnyújtás esetén 1.105 Ft/óra 
c.) nappali ellátás 510 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 7/2015.(II.24.) határozata alapján az alábbi: 
a) Étkezés 957 Ft/adag 
b) Házi gondozás 980 Ft/óra 
c) Nappali ellátás 497 Ft/nap 
d) Ebéd házhoz szállítás 100 Ft/alkalom  
(10) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai 
telephelyén igénybevett szociális szolgáltatások intézményi térítési díja a szociálisan 
rászorulók részére Kuncsorba Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
7/2015.(II.24.) határozata alapján az alábbi: 
a) Étkezés 660 Ft/adag 
b) Házi gondozás 100 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.” 

 
5. § E rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba. 
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