
Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete
m ó d o s í t á s á r ó l.

Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.  cikk (2) bekezdésében,  kapott
felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3)
bekezdésében  foglalt  feladatkörében  eljárva  a  következőket  rendeli  el a  szociális  ellátások  helyi
szabályozásáról szóló 1/2015. (II.20.)  önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról:

1.§

Az Ör. 1. melléklete e rendelet 1 melléklete, 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

2.§

Ez a rendelet 2015.március 1-jén lép hatályba, s a hatályba lépését követő nap hatályát veszti.

Ádánd, 2015.február 26.

Baumann Anita Gabriella Szatmári Kornélia 
Jegyző       polgármester 

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI.21.) önkormányzati
rendelet 34.§ (6) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015.február 27-én.

Baumann Anita Gabriella 
                jegyző



Mellékletek

 Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletét

módosító 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

1.melléklet                     
Intézményi térítési díjak 2015. március 1-jétől

a.)Szociális étkeztetés: 620,-Ft/nap

b.)Ebédszállítás költsége: 50,-Ft/szállítás/ingatlan

c.)Időskorúak nappali ellátása: 790,-Ft/nap

2. melléklet

A személyi térítési díjból nyújtott kedvezmények 2015. március 1-jétől

a.) Szociális étkezés

Az ellátást igénybe vevő
egy főre eső jövedelme 

Intézményi térítési díjból
nyújtott kedvezmény

mértéke

Fizetendő térítési díj
Ft/adag

28.500,- alatti 450,-Ft 170,-Ft

28.501 – 57.000,- 270,-Ft 350,-Ft

57.001 – 85.500,- 120,-Ft 500,-Ft

85.501 – 114.500 55,-Ft 575,-Ft

114.501 – 0,-Ft 620,-Ft

b.) Ebédszállítás
Jövedelemtől  függetlenül  az  ebédszállítás  50,-Ft-os  intézményi  térítési  díjából  100%-os  kedvezményt
biztosít az önkormányzat annak, aki:

- 80 év feletti, vagy
- súlyos mozgáskorlátozott, vagy 
- háziorvos igazolása alapján olyan betegségben szenved (akár határozott időtartamban is), hogy saját

maga  nem tud az  ebédért  elmenni  és  nincs  vele  egy háztartásban élő olyan  hozzátartozója,  aki
szállítást meg tudja oldani.

c.) Idősek nappali ellátása

Idősek nappali ellátásának 790,-Ft-os intézményi térítési díjából minden ellátást igénybe vevőnek 100%-os
kedvezményt biztosít az önkormányzat.
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