TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
19/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a 92. § (2) bekezdésében,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
29. § (3) bekezdésében és a 151. § (2f) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1)Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló
3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete 31. §-a az alábbi, (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A bölcsődei napi négyszeri étkezésért megállapított nettó számlázási ár 662,- Ft.”
(2) Hatályát veszti az Ör. 31. § (7) bekezdése.
2. §
Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. §
Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Tapolca, 2018. november 23.

Dobó Zoltán sk.
polgármester

dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző

Kihirdetve: 2018. november 26.
dr. Németh Mária Anita sk.
jegyző

1. melléklet a 19/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Étkezés
Nyersanyagár (nettó forint)
Térítési díj (nettó forint)
Kiszállítás díja adagonként (nettó forint)
Térítési díj (bruttó forint)
Számlázási ár (nettó forint)

B
Ebéd
228-,
470,113,595,470,-

2. melléklet a 19/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

1.

2.
3.

4.

A
Jövedelem
(forintban)
0-öregségi nyugdíj
legkisebb összege
öregségi
nyugdíj
legkisebb összege+1
– öregségi nyugdíj
legkisebb
összege+75%
öregségi
nyugdíj
legkisebb
összege+75% felett

B
Kedvezmény

100%

C
Szociális étkeztetés
napi térítési díj
(nettó forint)
0

nem százalékos

300

0%

470

