
Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testületének
5/2016. (III. 23.) önkormányzati rendelete

az intézmények és külső étkező térítési díjáról szőlő 812013. (VI. 24.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.

§ (2) bekezdésében,92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2)bekezdés f) pontjában, 115. § (3)

bekezdésében meghatározoít feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29l1993. (II. 17,) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel - Ladánybene
Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének a Szervezeti és Múködési Szabá|yzatárő| szőlő
5|2OII. (V. 26.) önkormányzati rendeletének 29. § (1) bekezdése alapján az Ügyrendi-
Vagyonnyilatkozat-tételi, Összeférhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottság
véleményének kikérésével - az intézmények és külső étkezők téritési díjaíól szóló 8/2013.
(YL 24.) rendeletének módosításár,al kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének az intézmények és külső étkező
térítési díjáról szőlő 812013. (VI. 24,) rendeIetének (a továbbiakban: R,) 4. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,4. § (1)
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáItatás keretében biztosított étkezés

intézményi térítési díjának mértékét az 1. melléklet tartalmazza"

2.§

(1) E rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet2016. április 2. napjánhatáIyát veszti.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűIeg az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1.

melléklete lép.

Ladányben e, 20 I 6. március 22.

A rendelet kihirdetve:
Ladányben e, 20 I 6. március 23.



1. melléklet a 512016. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

.,1, melléklet a812013. (VL 24;) rendelethez

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja

Megnevezés nettó Ára Összesen

szociális étkeztetés 485 Ft/nap 131 Ft/nap 616 Ftlnap

beIterület
külterület

Az étel házhozszállításának díj a

27 Btlnap 7 Ft/nap 34 Ft/nap
54 Ft/nap 14 Ft/nap 68 Ftlnap

Vendégétkeztetés

Vendégebéd 607 Ft/nap 154 Ft/nap 761Etlnap"


