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Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
8/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról  
 
 
Szécsény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésében, a 16. § (1) bekezdésében, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)  
bekezdésében  és a  115. §-ában, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Kormányrendeletben kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:  
 

1. § 

A házi segítségnyújtás gondozási óradíja (figyelembe véve az egy ellátottra jutó 
szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének egy ellátottra 
jutó összegét): 80 Ft/óra. 

 
2. §  

A házi segítségnyújtásnál a gondozott jövedelmi viszonyának függvényében, az alábbi 
kedvezményes díjtételeket határozza meg: 
 

Jövedelem határ 
Ft/hó 

Házi 
segítségnyújtás 

Ft/óra 
-  42 750 30 
42 751 - 71 250 60 
71 251 -  80 

  
3. § 

(1) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás gondozási óradíja (figyelembe véve az egy 
ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a 2011. évi támogatás különbségének egy 
ellátottra jutó összegét): 20 Ft/nap. 

 
(2) A jelzırendszeres házi segítségnyújtásnál a gondozott jövedelmi viszonyának 
függvényében, az alábbi kedvezményes díjtételeket határozza meg: 

 

Jövedelem határ 
Ft/hó 

Házi 
segítségnyújtás 

Ft/óra 
-  42 750 10 
42 751 - 71 250 15 
71 251 -  20 
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4. § 

Az ellátott vagy a hozzátartozó írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj 
megfizetését. 

5. § 

(1)  Ez a rendelet 2011. április 1-jén hatályba.  
 
(2) Ezzel egyidejőleg hatályát veszti a gyermekétkeztetés térítési díjának és a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról 
szóló 4/2009. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. §, 3. §, 4. § és a 4/A. §-a, és az ezt 
módosító 6/2010.(II.24.) önkormányzati rendelet.  
 
Szécsény, 2011. március 29. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

Stayer László 
polgármester 

 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2011. március 30. 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

 

 


