
Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelete 

 

a  személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő  térítési díjakról  

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1 bekezdés a) pontjában, (2) bekezdés f) 

pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

29. § (2) bekezdés e) pontjában és a  147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket  rendeli el: 

1. § (1)  A rendelet hatálya kiterjed az állami intézményfenntartó központ által fenntartott és 

működtetett Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, valamint Bekecs Község 

Önkormányzata által fenntartott és működtetett Bekecsi Lurkó-ház Óvodában 

gyermekétkeztetést igénybe vevőkre és Bekecs településen szociális étkeztetésben 

részesülőkre. 

 

(2) Bekecs Község Önkormányzata a fenntartásában működő napközi otthoni konyhán és 

óvodai konyhán keresztül biztosítja a településen az (1) bekezdésben meghatározott 

intézményekben a gyermekek részére az étkeztetést és a felnőttek szociális étkeztetését.  

 

 2. §  (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj mértéke: 

a) óvodáskorú gyermekek napi háromszori étkezése (tízórai, ebéd, uzsonna):  432,-Ft/fő/nap 

b) iskoláskorú gyermekek napi háromszori étkezése (tízórai, ebéd, uzsonna): 500,-Ft/fő/nap 

c) iskoláskorú gyermekek ebéd étkezése: 317,-Ft/fő/nap 

(2) A szociális étkezés térítési díjának mértéke: 

a) az étel elvitellel: 470,-Ft/fő/adag 

b) az étel kiszállítással: 570,-Ft/fő/adag 

3. §  Az 2. § (2) bekezdésben meghatározott díjból az önkormányzat az  alábbi kedvezményeket 

állapítja meg: 

a) ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme nem éri el az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, a kedvezmény összege a havi térítési díj 50 %-a. 

b) ha a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme nem éri el az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, a kedvezmény összege a havi térítési díj 25 %-a.  

4. § A 2. § (1) és (2) bekezdésében megállapított térítési díj az általános forgalmi adót nem 

tartalmazza. 



5. § (1) Ez a rendelet 2020. február 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjról szóló 

1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelet. 

 

        dr. Bodnár László                   Bodnár Jánosné 

           polgármester                              jegyző 

 

 

 


