
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (I.27.) önkormányzati rendelete

az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjakról szóló
5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Ludányhalászi  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény 92. § (1)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 59. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 41. § (1), 94. § (2), 147. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.

1.§

Az  étkeztetési  ellátás  nyersanyagköltségeiről  és  térítési  díjakról  szóló  5/2015.  (III.27.)  önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul:

e) A kedvezménnyel csökkentett szociális étkezés személyi  térítési díj mértéke 2017. január.
01-től  2017.december 31-ig:

Étkezés
Ft/adag

Kiszállítással
Ft/nap

1. A  szolgáltatást  igénybe  vevő  személy  havi
jövedelme  a  nyugdíjminimum  150  %-t  nem
haladja meg:

335,- 390,-

2. A  szolgáltatást  igénybe  vevő  személy  havi
jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a
között van:

355,- 420,-

3.
A szolgáltatást igénybe vevő személy havi 
jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-t 
meghaladja:

405,- 475,-

2. §

A Rendelet 2. §. (1) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki:

„f)   Azon szociális étkezők esetében, akiknél a fizetendő személyi térítési díj maximum a rendszeres havi
jövedelme 30%-ának  figyelembevételével kerül meghatározásra  a kedvezmény mértéke 2017. január 01-től
2017. december 31-ig 75,- Ft/nap”

3. §

A Rendelet 2. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:



„(3) A képviselő-testület 2017. 01. 01.-2017. 12. 31-ig a Ludányhalászi  Ráday Gedeon Általános Iskola
székhely intézményében és a Ludányhalászi  Mesekert  Óvoda gyermekétkeztetésben résztvevő óvodás és
általános iskolás tanulók részére térítési díj kedvezményt  biztosít az alábbiak szerint:

a)   A gyermekek védelméről  és a gyámügyi  igazgatásról  szóló 1997.évi  XXXI.  törvény (Gyvt.)
21/B. § (2) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott kedvezményekre jogosult gyermekek részére
biztosított kedvezmény mértéke 50%.

b)  A  Gyvt.21/B.§  (1)  bekezdés  a)-b)  pontjában  meghatározott  kedvezményekre  nem  jogosult
gyermekek részére a  kedvezmény mérték: 100%.”

4. §

A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. 01. 01-től kell alkalmazni.

Ludányhalászi, 2017. január

Kovács Imre Kereszti Márta
polgármester jegyző

Rendelet kihirdetve!

Ludányhalászi, 2017. január 27.

Kereszti Márta
jegyző
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