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Szécsény Város Önkormányzata  

3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2018.(III.28.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 6/2015.(IV.01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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. és 8a. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

térítési díjáról szóló 6/2015.(IV.01.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 7.§-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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. 

(4) A család- és gyermekjóléti szolgálat intézményi térítési díjának megállapítását a 4. melléklet 

tartalmazza. 

(5) A család- és gyermekjóléti központ intézményi térítési díjának megállapítását a 5. melléklet 

tartalmazza. 

(6) A szenvedélybetegek közösségi alapellátás intézményi térítési díjának megállapítását a 6. melléklet 

tartalmazza.” 

 

2. § 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Rendelet 4. melléklettel helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Rendelet 5. melléklettel helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Rendelet 6. melléklettel helyébe a 6. melléklet lép. 

 

3. § 

 
 
Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

Szécsény, 2018. március 27. 

 

 

Stayer László 

polgármester 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna 

jegyző 
 

 

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

Szécsény, 2018. március 28. 

 

 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna 

jegyző 
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1. melléklet a 3/2018. (III.28.) önkormányzati rendelethez 

 

A szociális étkeztetés intézményi térítési díj megállapítása 2018. évre 

   
1. Tervezett költség, dologi kiadás: (Ft) 7 162 732 

2. Tervezett ellátotti létszám (fő) 42 

3. Figyelembe vehető ellátotti napok száma (nap) 251 

4. Szolgáltatási önköltség egy főre jutó összege (Ft/fő/nap: 1/2/3) 679 

5. Központi költségvetésből biztosított támogatás éves tervezett összege 2 325 120 

6. Támogatás egy főre eső napi összege (5/3/2) 221 

7. Egy napra eső többletkiadás (4-6) 458 

8. Intézményi térítési díj (Ft) 460 

9. Kiszállítás díja (Ft) 100 

 

 

 

2. melléklet a 3/2018. (III.28.) önkormányzati rendelethez 

 

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díj megállapítása 2018. évre 

   
1. Tervezett szolgáltatási önköltség (Ft) 50 209 669 

2. Tervezett ellátotti létszám 138 

3. Figyelembe vehető ellátotti napok száma (nap) 251 

4. Gondozók száma (fő) 18 

5. Napi munkaórák száma 8 

6. Gondozási órák száma (3*4*5) 36 144 

7. Házi gondozás egy órára jutó költsége (1/6) 1 389 

8. Központi költségvetésből biztosított támogatás éves tervezett összege 48 642 383 

9. Támogatás egy órára eső napi összege (8/6) 1 346 

10. Egy órára eső többletkiadás (7-9) 43 

11. Intézményi térítési díj (Ft) 0 

 

 

 

3. melléklet a 3/2018. (III.28.) önkormányzati rendelethez 

 

Bölcsődei gondozás intézményi térítési díj megállapítása 2018. évre 

   
1. Tervezett szolgáltatási önköltség (Ft) 19 466 691 

2. Gyermekek száma (fő) 19 

3. Figyelembe vehető napok száma (nap) 230 

4. Önköltség (Ft/fő/nap: 1/2/3) 4 455 

5. Központi költségvetésből biztosított támogatás éves tervezett összege 15 772 301 

6. Támogatás egy főre eső napi összege (5/3/2) 3 609 

7. A gondozás díjának számított értéke (4-6) 846 

8. Intézményi térítési díj (Ft) 0 
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4. melléklet a 3/2018. (III.28.) önkormányzati rendelethez 

 

Család- és gyermekjóléti szolgálat intézményi térítési díj megállapítása 2018. évre 

   
1. Tervezett szolgáltatási önköltség (Ft) 23 180 233 

2. Ellátotti lakosságszám (fő) 18 928 

3. Figyelembe vehető ellátotti napok száma (nap) 251 

4. Önköltség (Ft/fő/nap: 1/2/3) 5 

5. Központi költségvetésből biztosított támogatás éves tervezett összege 23 488 905 

6. Támogatás egy főre eső napi összege (5/3/2) 5 

7. A feladatellátás díjának számított értéke (4-6) 0 

8. Intézményi térítési díj (Ft) 0 

 

 

5. melléklet a 3/2018. (III.28.) önkormányzati rendelethez 

 

Család- és gyermekjóléti központ intézményi térítési díj megállapítása 2018. évre 

   
1. Tervezett szolgáltatási önköltség (Ft) 19 510 111 

2. Ellátotti lakosságszám (fő) 18 928 

3. Figyelembe vehető ellátotti napok száma (nap) 251 

4. Önköltség (Ft/fő/nap: 1/2/3) 4 

5. Központi költségvetésből biztosított támogatás éves tervezett összege 19 340 616 

6. Támogatás egy főre eső napi összege (5/3/2) 4 

7. A feladatellátás díjának számított értéke (4-6) 0 

8. Intézményi térítési díj (Ft) 0 

 

 

6. melléklet a 3/2018. (III.28.) önkormányzati rendelethez 

 

Szenvedélybetegek közösségi alapellátás intézményi térítési díj megállapítása 2018. 

évre 

   
1. Tervezett szolgáltatási önköltség (Ft) 10 462 329 

2. Tervezett ellátotti létszám (fő) 41 

3. Figyelembe vehető ellátotti napok száma (nap) 251 

4. Gondozók száma (fő) 2 

5. Napi munkaórák száma 8 

6. Gondozási órák száma (3*4*5) 4 016 

7. Közösségi ellátás egy órára jutó költsége (1/6) 2 605 

8. Központi költségvetésből biztosított támogatás éves tervezett összege 11 021 315 

9. Támogatás egy órára eső napi összege (8/6) 2 744 

10. Egy órára eső többletkiadás (9-7) -139 

11. Intézményi térítési díj (Ft) 0 

 

 


