
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2018. (III. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ   

14/2013. (V. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a 32. § (3) bekezdés, és a 92. § (1) bekezdés b) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 20/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés e) 

pontjában, (5) bekezdés h) pontjában és (7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága, 

Humánpolitikai Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. § A szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „5. § A települési támogatást a megállapítást követő 15 napon belül a Felsőzsolcai 

Polgármesteri Hivatal fizeti ki, illetve utalja át.”     

 

 

2. § A Rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontjában a „családsegítés” szövegrész helyébe a 

„család- és gyermekjóléti szolgálat” szöveg lép.  

 

 

3. § A Rendelet 16. § (2) bekezdésében a „családsegítés” szövegrész helyébe a „család- és 

gyermekjóléti szolgálat” szöveg lép.  

 

 

4. § A Rendelet 25. § (2) bekezdés c) pontja hatályát veszti.  

 

 

5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-

jétől kell alkalmazni.  

 

 

 

   

Kovács Zsuzsanna s. k.  Dr. Tóth Lajos s. k. 

jegyző 

 

polgármester 

 
 

 

 



 

1. melléklet a 7/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelethez 
1. melléklet a 14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 

 

Szociális étkeztetés  

 

 A 

Intézményi térítési 

díj  

(Ft/nap) 

B 

Személyi térítési 

díj (elvitel/helyben 

fogyasztás, 

Ft/nap) 

C 

Étkezés+kiszállítás 

(Ft/nap) 

1. Szociális étkező I. 721.- 400.- 400.- + 20.- = 420.- 

2. Szociális étkező II. 

Háromszori étkezés 

helyben fogyasztással 

(nappali ellátás 

keretében) 

721.- 575.- – 

 

Nappali ellátás 

Számított intézményi térítési díj Ft/nap Megállapított személyi térítési díj 

Ft/nap 

2 112.- 0.- 

 

Házi segítségnyújtás 

Számított intézményi térítési díj Ft/óra Megállapított személyi térítési díj Ft/óra 

1 415.- 0.- 

 

A megállapított térítési díjak összege az általános forgalmi adót tartalmazza. 
 


