FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2022. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ

15/2020. (X. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. §
(3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. §-ában, 132. § (4)
bekezdés d), g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8-8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében
eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X.
30.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés e) pontjában, a (3) bekezdés h) pontjában,
valamint a (4) bekezdés f) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága,
Pénzügyi Bizottsága, valamint Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a
szociális szolgáltatásokról szóló 15/2020. (X. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Szr.) 3. § (1) bekezdésében a „250%-át” szövegrész helyébe a „350%-át” szöveg, a „300%át” szövegrész helyébe a „400%-át” szöveg lép.

2. § Az Szr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. § E rendelet rendelkezéseit a 2022. január 1. napját követően indult eljárások esetében kell
alkalmazni.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bobkó Péter s. k.
jegyző

Szarka Tamás s. k.
polgármester

1. melléklet a 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 15/2020. (X. 26.) önkormányzati rendelethez
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai
Szociális étkezés
Számított
Számított önköltség
Étkezés kiszállítás
intézményi térítési
Ft/nap
Ft/nap
díj Ft/nap
Szociális étkező I.

715.-Ft + Áfa

715.-Ft +Áfa

Szociális étkező II.
Háromszori étkezés
helyben fogyasztással

722.-Ft + Áfa

722.-Ft + Áfa

50.-Ft
_

Nappali ellátás
Számított önköltség
Ft/nap

Számított intézményi térítési
díj Ft/nap

Megállapított személyi
térítési díj
Ft/nap

1 882.-

1 882.-

0.-

Házi segítségnyújtás/Társulás formájában történő ellátás esetén
Számított önköltség
Számított intézményi térítési Megállapított személyi
Ft/óra
díj Ft/óra
térítési díj Ft/óra
1 583.-

1 583.-

0.-

Házi segítségnyújtás/Feladatellátás formájában történő ellátás esetén
Számított önköltség
Számított intézményi térítési Megállapított személyi
Ft/óra
díj Ft/óra
térítési díj Ft/óra
1 909.-

1 909.-

0.-

Az ellátások díjai - az étkezés díját kivéve - az Áfa alól mentes körbe tartoznak.”

