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Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2018. (III. 26.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 
25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) 
bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) 
bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, 
115. § (3) bekezdésében és 132. § (4) d) és g) pontjaiban és 134/E. §-ban kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„15. § (1) A Képviselő-testület az étkeztetés keretében szociálisan rászorult 
személyeknek a legalább napi egyszeri étkeztetéséről gondoskodik.” 

(2) A Rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„15. § (4) A Képviselő-testület az étkeztetést a Szeidl Bt. (székhely: 8449 
Magyarpolány, Kossuth utca 1., adószám: 27238208-2-19) útján, az étel elvitelének 
lehetőségével és a főzőhely üzemeltetője által, lakásra szállításával biztosítja.” 

(3) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 

E rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba. 

 Grőber József Dobosi Gergely 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Záradék:  

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Magyarpolány, 2018. március 26. 
 
 
 Dobosi Gergely 
 jegyző 
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1. melléklet Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III. 26.) 
önkormányzati rendeletéhez: 

 
 

 
 

Fizetendő térítési díjak mértéke (Ft)  
 
 

  Szociális étkeztetés személyi térítési díja 
(jövedelemtől függően) 

Ellátott havi 
jövedelme 

Intézményi 
térítés díj 
(Ft/adag): 

Állami 
támogatás 
(Ft/adag): 

Önkormányzati 
támogatás 
(Ft/adag): 

Személyi térítési 
díj (Ft/adag): 

45.000 forintig 740 220 120 400 

45.001 forinttól 
90.000 forintig 

740 220 70 450 

90.001 forinttól 740 220 30 490 

 
 

 

 


