Ladánybene Közsé g Önko rmán y zat Képviselő-testületének
612015. (||I. 27.) rendelete
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testültének az intézmények és kütső
étkező térítésidíjáról sző|ő 812013. (VI. 24.) rendeletének módosításáról

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a szociáIts 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 meghatározott 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 nyujtó szociális ellátások térítésidíjáról szóló
29l1993. (II. 17.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel- Ladánybene
Község ÖnkormányzatKépvíselő-testületének aSzervezeti és Működési Szabályzatárőlszőlő
5l20l1. (Y, 26.) önkormányzati rendeletének 29. § (1) bekezdése alapján az UgyrrendiVagyonnyilatkozat-téte\í, Összeférhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottság
véleményénekkikérésével- az intézményekés külső étkezők térítésidíjáról szőlő 8l20I3.
(YL 24.) rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1.

§

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményekés külső étkező
térítésidíjáról szőló 8l20I3. (VI. 24.) rendeletének (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése
helyébe a következó rendelkezés lép:
,,4. § (1)

A

személyes gondoskodást nyujtó szociális alapszolgáltatás keretében biztosított étkezés
intézrnényi térítésidíjának mértékétaz I. melléklet tartalmazza"

2.§
(1) E rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésétkövető nap hatályát veszti.
(3)

E

rendelet hatályba lépésévelegyidejűleg az
rnelléklete lép.

R.

1. melléklete helyébe e rendelet

Ladánybene, 2015. március 24.
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