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Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
6/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról 
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

 
1. § 

A rendelet Szécsény Város Önkormányzata, valamint Szécsény Térsége Humánszolgáltató 
Intézményfenntartó Társulás által alapított és fenntartott Szécsény és Térsége 
Humánszolgáltató Központ szervezeti keretei között biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjára terjed ki. 
 

2. § 

(1) Szécsény Város Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 
a) Szociális alapszolgáltatás: szociális étkeztetés 
b) Gyermekjóléti alapellátás: gyermekek napközbeni ellátása  
  
(2)  Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ szervezeti kereti között biztosított 

szociális alapszolgáltatás a házi segítségnyújtás. 
 

3.§ 
 

(1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 460 Ft/adag. 
(2) A személyi térítési díj elvitellel: 460 Ft/adag. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összegből az önkormányzat kedvezményt biztosít annak, 
akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a)  150 %-a alatt van: 200 Ft/adag, 
b)  150 %-a és 300 %-a között van: 100 Ft/adag 
összegben. 
(4) Nem részesülhet kedvezményben, akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át meghaladja. 
(5) A fizetendő személyi térítési díj annak, akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
a) 150 %-a alatt van: 260 Ft/adag 
b) 150 %-a és 300 %-a között van: 360 Ft/adag 
c) 300 %-át meghaladja: 460 Ft/adag. 
(6) Kiszállítási díj: 100 Ft/alkalom/háztartás. 
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4. § 

 
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 0 Ft/óra. 
 

5. § 
 

A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 0 Ft/nap/fő. 
 

6. § 
 
Az ellátott vagy a hozzátartozó írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj 
megfizetését. 

7.§ 
 
(1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapítását az 1. melléklet 
tartalmazza. 
(2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának megállapítását a 2. melléklet 
tartalmazza. 
(3) A bölcsődei gondozás intézményi térítési díjának megállapítását a 3. melléklet 
tartalmazza. 
 

8. § 
 
(1) Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.  
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások térítési díjáról szóló 8/2011.(III.30.) és az ezt módosító 5/2012.(II.15.), 
8/2012.(III.28.), 4/2014.(IV.01.) és a 7/2014.(V.30.)  önkormányzati rendelet. 
 
 
Szécsény, 2015. március 31. 
 
 
 

Stayer László 
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2015. április 1. 
 
 
 

Dr. Bagó József 
jegyző 
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1. melléklet a 6/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelethez 
 

A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapítása a 2015. évre 
 

1. Tervezett költség, dologi kiadás: (Ft) 4 267 000 
2. Tervezett ellátotti létszám (fő) 25 
3. Figyelembe vehető ellátotti napok száma (nap) 251 
4. Szolgáltatási önköltség egy főre jutó összege (Ft/fő/nap: 1/2/3) 680 

5. 
Központi költségvetésből biztosított támogatás éves tervezett 
összege 1 384 000 

6. Támogatás egy főre eső napi összege (5/3/2) 221 
7. Egy napra eső többletkiadás (4-6) 459 
8. Intézményi térítési díj ( Ft) 460 

 
 

2. melléklet a 6/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelethez 
 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának megállapítása 2015. évre 
 

1. Tervezett szolgáltatási önköltség (Ft) 36 072 000 
2. Tervezett ellátotti létszám 153 
3. Figyelembe vehető ellátotti napok száma (nap) 251 
4. Gondozók száma (fő) 17 
5. Napi munkaórák száma 8 
6. Gondozási órák száma (3*4*5) 34 136 
7. Házi gondozás egy órára jutó költsége (1/6) 1 057 

5. 
Központi költségvetésből biztosított támogatás éves tervezett 
összege 31 410 500 

6. Támogatás egy órára eső napi összege (5/6) 920 
7. Egy órára eső többletkiadás (7-6) 137 
8. Intézményi térítési díj ( Ft) 0 

 
 

3. melléklet a 6/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelethez 
 

A bölcsődei gondozás intézményi térítési díjának megállapítása 2015. évre 
 

1. Tervezett szolgáltatási önköltség (Ft) 13 002 000 
2. Gyermekek száma (fő) 18 
3. Figyelembe vehető napok száma (nap) 251 
4. Önköltség (Ft/fő/nap: 1/2/3) 2 878 

5. 
Központi költségvetésből biztosított támogatás éves tervezett 
összege 10 251 915 

6. Támogatás egy főre eső napi összege (5/3/2) 2 269 
7. Élelmezés költségének ÁFÁ-val növelt összege (Ft/fő/nap) 414 
8. A gondozás díjának számított értéke (4-6-7) 195 
9. Intézményi térítési díj ( Ft) 0 

 


