
Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 25-én megtartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
39/2016. (V. 25.) határozata 

 
a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 
megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Szolnoki 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 39/2011. (III.30.) számú határozata alapján 
az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletében 
szereplő rendelet tervezetet megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
2. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szolnok Megyei Jogú 
Város Közgyűlését a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési 
díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására. 
 
 
Értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 
 2. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
  Szociális és Integrációs Osztály 

  5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
 3. Irattár 
 

 
K.m.f. 

 
 
 Szöllősi József sk.     Dr. Bartók László sk. 
   polgármester        jegyző 
 
 
A kivonat készült: 2016. június 7. 
 
 
A kivonat hiteléül: 
   Kelemen Tímea 
          előadó 
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          a 39/2016. (V. 25.) sz. határozat 1. számú melléklete 

 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

………./2016. (………….) önkormányzati rendelete 
 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 
megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 39/2011. (III.30.) számú határozatában kapott 
felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulásában résztvevő helyi önkormányzatok képviselőtestületének 
hozzájárulásával a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 
megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet mellékletének 
„Étkeztetés” cím alatt szereplő táblázatsora a következő táblázattal egészül ki: 
 
 
„CSATASZÖG (étkeztetés) 
 

Kategóriák 

A szolgáltatás 
2016. évi 

önköltsége 
(Ft/fő/év) 

A szolgáltatás 2016. 
évi önköltsége 
(Ft/fő/adag) 

Intézményi térítési 
díj (Ft/adag) 

Kiszállítás 
(Ft/adag) 

 164.784,-Ft 653,-Ft 470,-Ft 0 
A meghatározott díjak az ÁFA-t tartalmazzák.” 
 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
 
 
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. május 26-i ülésén. 
 
 
 
 Szalay Ferenc       Dr. Sebestyén Ildikó 
 polgármester        jegyző 
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INDOKOLÁS 
 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások intézményi és személyi 

térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) módosításához 

 
 

Általános indokolás 
 
A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által Csataszög község részére biztosított szociális 
étkeztetési alapszolgáltatása igénybevételére a Rendelet, valamint a vonatkozó magasabb 
szintű ágazati jogszabályok rendelkezései szerint van mód, ezért szükségessé vált Csataszög 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a szociális személyes gondoskodás 
nyújtó ellátások, alapszolgáltatások keretében biztosított étkeztetés térítési díjának a Rendelet 
mellékletébe történő beintegrálása.  

 
Részletes indokolás 

 
1. §-hoz 

 
Csataszög községre vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formái 
közül az étkeztetés intézményi térítési díja megállapítását és mértékét tartalmazza. 
 
 

2. §-hoz 
 
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
 
 
 


