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Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 1/2020(I.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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. § (1) 
bekezdésben 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 személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló Bekecs Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020(I.30.) rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj mértéke: 
a) óvodáskorú gyermekek napi háromszori étkezése (tízórai, ebéd, uzsonna): 430,-Ft/fő/nap 
b) iskoláskorú gyermekek napi háromszori étkezése (tízórai, ebéd, uzsonna): 500,-Ft/fő/nap 
c) iskoláskorú gyermekek ebéd étkezése: 315,-Ft/fő/nap 

d)[1] óvodáskorú gyermekek ebéd étkezése: 315,-Ft/fő/nap”” 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló Bekecs Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020(I.30.) rendelete 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja 
helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

(A szociális étkezés térítési díjának mértéke:) 
„a) az étel elvitellel: 470,-Ft/fő/adag. 
b) az étel kiszállítással: 570,-Ft/fő/adag. Közös háztartásban élő személyek esetében a 

kiszállítással fizetendő személyi térítési díj csak egy személy részére kerül megállapításra. ” 
[(4)[3] A a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozóan a Gyvt.21/C §-ban foglalt szabályozás az 
irányadó.] 

2. § 

Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
                 dr. Bodnár László                             Barta Csilla 
                      polgármester                             jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetve: 
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Bekecs, 2021. július 29.                Barta Csilla jegyző
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Általános indokolás 

A Jat. 18. § (1) bekezdése alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást 
csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a 
javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. 
  

1. § 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 
rendelet módosítását tartalmazza. 
  

2 § 
A rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza. 


