
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
9/2011.(III.30.) önkormányzati rendelete 

az étkezési térítési díjakról 
 

(Egységes szerkezetben a módosítással) 
 

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésben és a 16. § (1) bekezdésében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §-ában, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (1)-(3) 
bekezdésben, 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 következőket rendeli el: 
 

1. § 
(1) A bölcsődei étkeztetésért fizetendő térítési díj: egésznapos ellátás 326 Ft/nap + ÁFA. 
 
(2)  Az óvodai háromszori étkeztetésért fizetendő térítési díj: 297 Ft/nap + ÁFA,  
 ebből:  

a) tízórai 52 Ft/nap+ ÁFA  
 b) ebéd  193 Ft/nap+ ÁFA 
 c) uzsonna 52 Ft/nap+ ÁFA. 
   
(3) A iskolai háromszori étkeztetésért fizetendő térítési díj: 372  Ft/nap + ÁFA,   
 ebből:  

a) tízórai 62 Ft/nap + ÁFA   
 b) ebéd 247 Ft/nap+ ÁFA  
 c) uzsonna 63 Ft/nap+ ÁFA.  
  
(4) Gimnáziumi ebéd térítési díja: 247 Ft/nap + ÁFA.    
 
(5) Felnőtt ebéd térítési díja: 534 Ft/nap + ÁFA.    
 
(6) ÁFA mértéke a mindenkor érvényben lévő ÁFA törvény szerint. 
 
(7)1  A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumi háromszori gyermek- 

étkezés térítési díja: 515 Ft/nap + ÁFA,  
ebből 

a) reggeli 145 Ft/nap + ÁFA 
b) ebéd 220 Ft/nap + ÁFA 
c) vacsora 150 Ft/nap + ÁFA 

 
(8)2 A Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumi felnőtt-étkezés térítési 

díja:  

                                            
1 Beiktatta a 2/2013.(I.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. február 1-jétől. 
2 Beiktatta a 2/2013.(I.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. február 1-jétől. 
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a) ebéd: 323 Ft/nap + ÁFA 
b) vacsora: 255 Ft/nap + ÁFA 
 

2. § 
 

(1)  Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.  
 
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 
4/2009.(II.18.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 14/2009.(VIII.19.) 
önkormányzati rendelet. 

 
Szécsény, 2011. március 29.  
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet s.k. 

címzetes főjegyző 

Stayer László s.k. 
polgármester 

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

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet s.k. 

címzetes főjegyző 

 

 
A módosító 2/2013.(I.30.) önkormányzati rendelet 2013. január 30-án kihirdetésre került. 
 

Debreiné Szabó Zsuzsanna s.k. 
mb. jegyző 

 


