
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2015. (V. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ   

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

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2014. (X. 22.) 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 14/2013. (V. 21.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

 

2. § Az Szr. III. Fejezete a következő 7. alcímmel egészül ki: 

 

„7. Gyermekétkeztetés 

 

23/B. § A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában nyújtott étkeztetés térítési díját a 2. 

melléklet tartalmazza.” 

 

 

3. § Az Szr. 4. alcímében és 14. § (1) bekezdésében az „Az aktív korúak ellátására” 

szövegrész helyébe az „A települési támogatásra” szöveg lép.  

 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT  S. K. DR. TÓTH LAJOS S. K.  
 jegyző polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 14/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A szociális étkeztetés térítési díja 

 

 A 

Intézményi térítési 

díj  

(Ft/nap) 

B 

Személyi térítési 

díj (elvitel/helyben 

fogyasztás, 

Ft/nap) 

C 

Étkezés+kiszállítás 

(Ft/nap) 

1. Szociális étkező I. 700.- 400.- 400.- + 20.- = 420.- 

2. Szociális étkező II. 700.- 595.- 595.- + 25.- = 620.- 

3. Háromszori étkezés 

helyben fogyasztással 

(nappali ellátás 

keretében) 

 

700.- 

 

575.- 

 

– 

 

A megállapított térítési díjak összege az általános forgalmi adót tartalmazza.” 

 

 

2. melléklet a 14/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában nyújtott étkeztetés térítési díja 

 

 
Térítési díj 

(Ft + ÁFA/nap) 

1. Óvodások tízórai 60 

2. Óvodások ebéd 176 

3. Óvodások uzsonna 58 

4. Óvodások napi térítési díja összesen 294 

„ 
 


