
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

4/2017.(II.16.) rendelete módosítására 

 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 132. § (4) bekezdés d) és 

g) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelete módosítására a 

következőket rendeli el. 

 

 

1. §  

(1) A Rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

21. § (2) a) Az egyszeri szociális étkezés intézményi térítési díja: bruttó 530 Ft/ebéd. 

b) a szociális étkezés igénybevételének támogatása céljából nyújtható települési 

támogatás összege bruttó 25 Ft/ebéd. 

 

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

 

2. § A rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba és 2019. március 2-án hatályát veszti. 

    K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva sk.                              Dr. Gyirán Viktor sk. 

                 Polgármester                             Jegyző 

 

Záradék:  

A rendeletet 2019.02.14. napján kihirdettem.  

Dr. Gyirán Viktor, jegyző 

 

1.sz. melléklet  

a szociális ellátások szabályozásáról szóló 

4/2017.(II.16.) rendelete módosításáról szóló 5/2019.(II.14.) rendelethez 

 

2.sz. melléklet  

a szociális ellátásokról szóló  

4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet 21. §-ához 
Szociális 
étkezés_2019. év    

    

Megnevezés Adatok   

Szolgáltatási egység ellátási nap   

Tervezett létszám 80   



Éves étk.nap/fő 251   

Terv.étk.napok (2018) 20 080   

Szolg.terv.önktg.(2018) 15 594 554 
0107051 cofog kiadás összesen korrigálva az éves áfa befizetés 
összegével  

1 főre eső önktg. 194 932 A 2018. évi tervezett önköltség figyelembe vételével 

1 napra eső önktg. 777   

Normatíva (2018) 4 428 800   

1 főre eső normatíva 55 360   

1 napra eső normatíva 221   

Önktg - Normatíva 11 1659 754   
1 étkezési napra eső 
különbség 556,06   

Átl. térítési díj(Ft/nap)  556,06 530 Ft/adag 
Szoc tv. 115. § szerint a térítési díj nem 
haladhatja meg az önköltséget (777 Ft) 

Ráfizetés/haszon 0,00 25 Ft/adag települési támogatás 

    
 


