
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
20/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelete 

 

A Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Szociális Szolgáltató 
Központ szociális étkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása, Támogató 

Szolgálat, idősek átmeneti és tartós szociális szakosodott ellátási feladatainak ellátása, 
valamint a bölcsődei intézményi gondozási,  térítési díj önköltségszámításáról szóló 

7/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében. továbbá a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b.) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
Szociális Szolgáltató Központ szociális étkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása, 
Támogató Szolgálat, idősek átmeneti és tartós szociális szakosodott ellátási feladatainak 
ellátása, valamint a bölcsődei intézményi gondozási, térítési díj önköltségszámításáról szóló 
7/2014. (IV.15.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 
 

1. § 
A rendelet 3. §-a helyébe a következő lép:  

3. § 

Szociális étkeztetés számított önköltsége 457 Ft, a fizetendő intézményi térítési díj: 

1) 0-22 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:   0 Ft/fő/nap, 
2) 22 001-30 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:    220 Ft/fő/nap, 
3) 30 001-40 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:    300 Ft/fő/nap, 
4) 40 001-50 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:    400 Ft/fő/nap, 
5) 50 000 Ft feletti 1 főre jutó jövedelem esetén:                  457 Ft/fő/nap, 

 
2 . § 

Hatályát veszti a rendelet 9. §-a. 
3 . § 

 
(1) A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  

(2) A rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba.  

(3) Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.  

Vámospércs, 2014. december 16. 
 
 
                     Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
Vámospércs, 2014. december 17. 

Kanyóné Papp Klára  
                 jegyző 


