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Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
7/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
8/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja, a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében, 32. § (1) 
bekezdés d) pontjában, 148. § (5) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésünkhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdésében és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 8/2011.(III.30.) 
önkormányzati rendelet 3/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 „3/B. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított 
bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 0 Ft/nap/fő. A bölcsődei gondozás intézményi 
térítési díjának dokumentálását a rendelet 1. melléklete tartalmazza” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2014. június 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
Szécsény, 2014. május 29. 
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2014. május 30. 
 
 
 

Dr. Bagó József 
jegyző 
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1. melléklet a 7/2014.(V.30.) önkormányzati rendelethez 
 

 
 

Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 

 

Bölcsőde esetében a gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozásra számított 
intézményi térítési díja, az élelmezés - általános forgalmi adóval növelt - 
nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló 
törvényben biztosított támogatás különbözete. 

- 2014. évi tervezett szolgáltatási önköltség: 12.324.479 Ft 

- Gyermekek száma, a tervezett beíratott gyermekek és gondozási napok száma alapján: 21 fő  

- Önköltség (fő/nap): 1.234.479 Ft : 251 nap : 21 fő = 2.338 Ft/fő/nap 

- Központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás összege: 494.100 Ft/fő/év 

- Központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás éves tervezett összege 21 
főre: 10.376.100 Ft 

- Központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás Ft/fő/napi összege? 
10.376.100 Ft : 251 nap : 21 fő = 1.969 Ft/fő/nap 

- Élelmezés nyersanyag költségének áfával növelt összege 414 Ft/fő/nap 

 
A bölcsődében gondozásra megállapítható intézményi térítési díj gyermekenkénti napi 
összege:  

(2.089 Ft-414 Ft)-1.969 Ft =  -44 Ft/fő. 

 

 


