
Tájékoztatás szociális étkeztetésről  
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
7/2011.(III. 30.) számú önkormányzati rendelete 18. § (1) bekezdése alapján étkeztetés 
keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell 
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 
nem képesek biztosítani, különösen 
a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk miatt. 
 
Az étkeztetést vásárolt szolgáltatás formájában a Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. konyhája 
biztosítja az étel elvitelének és kiszállításának lehetővé tételével, munkanapokon.  
Amennyiben kiszállítással történik az étel házhoz szállítása, az igénylőnek csere ételhordót kell 
biztosítania a zavartalan kiszállítás érdekében. 
A lakásra történő szállítás térítési díja 100 Ft. 
 
Az ellátást csak az arra jogosult személy veheti igénybe. Ha a jogosult személy az ellátás 
igénybevételére nem képes, pl. betegség, kórházi tartózkodás, vagy más ok miatt a jogosult nem 
tudja igénybe venni, az ellátást le kell mondania, a távolmaradást a konyha vezetőjének 
legalább 2 munkanappal megelőzően kell bejelenteni. 
 
Az igénybevétel módja: 
- a kérelmező jelzi az igényét a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjénél 
- a részletes tájékoztatás után az ellátás igénybevételéhez tartozó kérelem kitöltésére kerül sor 
- a jövedelemnyilatkozat és a becsatolt igazolások (jövedelemigazolás, szükség esetén orvosi 

igazolás) alapján történik a térítési díj megállapítása  
- megállapodás kötése az önkormányzattal 
 
Térítési díj: 
Az étkeztetésért fizetendő térítési díj összegét Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. 
(IV. 01.) önkormányzati rendelet 3. §-a tartalmazza, mely szerint. 

- az intézményi térítési díja: 460,-Ft/adag 
- a személyi térítési díj elvitellel: 460,-Ft/adag 
-  a fizetendő személyi térítési díj annak, akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 
150 %-a alatt van: 260 Ft/adag 
150 %-a és 300 %-a között van: 360 Ft/adag 
300 %-át meghaladja: 460 Ft/adag 

 

A térítési díjat havonta, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig kell befizetni az önkormányzat 
költségvetési számlájára vagy házipénztárába. 


