
 

Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2015.(IX.01.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem  
helyi szabályairól szóló  

2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) 
bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) 
bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) 
bekezdéseiben, 115.§ (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 18.§ (2) bekezdésében, a 20./C§ (9) 
bekezdésében, a 29.§ (1)-(2) bekezdéseiben, a 131.§ (1) bekezdésében, a 151.§ (4a) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1.§ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló  
 szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet)  
1.mellékletének helyébe jelen rendelet 1.melléklete lép. 
 
2.§  Az önkormányzati rendelet 2.mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 
 
3. § (1) Ez a rendelet 2015.október 1.napján lép hatályba. 
 
 

 
 

                  Gyarmati Katalin    Szántód László 
polgármester           jegyző 

 
 
 
Záradék: E rendelet kihirdetésre került: 2015.szeptember 1. 
 
 
 
 
        Szántód László 
               jegyző 
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1.melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 
1.melléklet a 11/2015.(IX.01) önkormányzati rendelethez 

 
 

Térítési díjak  
 

Étkezők Tíz-
órai Ebéd Uzsonna Napi nettó 

norma 
Normára 
jutó Áfa 

Nettó 
rezsi-

költség 

Rezsire 
jutó Áfa 

Fizetendő 
térítési díj 
kerekítve 

Óvoda 75 180 55 310 84 - - 395 
Menza*  245  245 66 - - 310 
Napközi** 85 245 65 395 107 - - 500 

 
A nettó rezsiköltség a nettó napi norma 78%-ában került meghatározásra. 
*Nem saját fenntartásban álló intézmény felé teljesített szolgáltatás esetén az igénybe vevő intézmény 
által fizetendő bruttó szolgáltatási díj: 550,- Ft/nap   
**Nem saját fenntartásban álló intézmény felé teljesített szolgáltatás esetén az igénybe vevő intézmény 
által fizetendő bruttó szolgáltatási díj: 890,- Ft/nap   
 

 
2.melléklet a 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez 

2.melléklet a 11/2015.(IX.01) önkormányzati rendelethez 
 

          
Szociális étkeztetés fizetendő térítési díja 

 

Jövedelmi kategória: Fizetendő térítési díj  
Összegszerűen 

   
A mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 150 %-áig 
Intézményi térítési díj 0%-a 0,- Ft 

A mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 150 %-200 %-

áig 

Intézményi térítési díj 65%-a 
345,- Ft 

A mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 200 %-a felett 

Intézményi térítési díj 100%-a 530,- Ft 
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