Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015.(V.14.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dörgicse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §
(3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében,
45. §-ában, 58/B § (2) bekezdésében 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében,
132 § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 74. § (5) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„11. § A települési támogatás formái:
a) rendkívüli települési támogatás
b) temetési támogatás
c) gyógyszertámogatás
d) ápolási támogatás
e) újszülött támogatás
f) tankönyvtámogatás
g) óvodások és kisgyermekek támogatása
h) iskolakezdési támogatás
i) étkeztetés”
2. § A Rendelet az alábbi 22/A. §-al egészül ki
Étkeztetés
22/A. § Dörgicse község Önkormányzat képviselő – testülete az étkeztetés keretében azoknak
a rászoruló személyeknek a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik egészségi
vagy mentális állapotuk miatt önmaguk vagy eltartottaik ellátására tartósan vagy átmeneti
jelleggel, részben vagy teljes egészében képtelenek és nincs olyan hozzátartozójuk, aki az
étkeztetésükről gondoskodna.
(2) Az étkeztetés nyújtásának feltétele, hogy a kérelmező családjában egy főre eső jövedelem
nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150% -át, egyedül élő esetében a 200%-át.
(3) A szociális étkeztetés iránti kérelem kapcsán nyilatkozni kell a kérelmező étkeztetési
körülményeiről.
(4) Az önkormányzat a szociális étkeztetést közétkeztetést végző vállalkozással kötött
szerződés alapján biztosítja az arra rászorultaknak.
(5) A szociális étkeztetés térítési díját a képviselő-testület bruttó 300 Ft/ nap összegben
állapítja meg.

(6) A képviselő- testület méltányosságból a térítési díjat csökkentheti vagy elengedheti,
annak a rászorultnak, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem éri az öregségi
nyugdíjminimum összegét.
Záró és rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2015. május 15. napján lép hatályba.
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