Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
A szociális étkeztetés térítési díjáról
Bakonyszücs Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Bakonyszücs Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. év CLXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 8a.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bakonyszücs község közigazgatási területén lakó szociális
étkezőkre.
2. § Az 1. § szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
2. Szociális étkeztetés térítési díja
3. § (1) Az önkormányzat a szociális étkeztetés keretében a rászorulók számára napi egyszeri
meleg ételt biztosít hétfőtől-péntekig.
(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és az állami hozzájárulás
különbözete.
(3) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjait az 1. melléklete tartalmazza.
(4) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. (továbbiakban: Szt.) 114. §. (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek.
(5) Az ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt. 114. §. (3) bekezdése határozza meg
(6) A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjak beszedéséről a falugondnok gondoskodik a
tárgyhót követő hónap 10. napjáig.
3. Hatályba léptető és záró rendelkezések
4. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. június 1. napjától
kell alkalmazni.
5. §Hatályát veszti a Bakonyszücs községben biztosítható személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról
szóló Bakonyszücs község képviselő testületének 14/2014 (XII.25.) önkormányzati rendelete.
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