
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

3/2016. (III.24.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 
igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról, valamint a helyi szociálpolitikai 

kerekasztalról szóló 
15/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés a) és f) 
pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a 
fizetendő térítési díjakról, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló 
15/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szer.) 2. § (1a) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
„(1a) A rendelet hatálya 
 
 
a) a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás tekintetében, ezen ellátások 

biztosítására Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Városföld 
Község Önkormányzata között létrejött megállapodás alapján a Városföld község 
közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Szt. 
3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre, 

 
b) a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében, ezen ellátások 

biztosítására Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és Városföld 
Község Önkormányzata között létrejött ellátási szerződés alapján a Városföld 
község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 
családsegítés esetén az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében, valamint gyermekjóléti 
szolgáltatás esetén a Gyvt. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre, 

 
c) a Gyvt. 40/A. §-ában meghatározott feladatok vonatkozásában a Kecskeméti 

Járás közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyekre is kiterjed.” 

 



2. § 
 

A Szer. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„10. § Az Szt. 64. §-a szerinti családsegítést az Egészségügyi és Szociális 
intézmények Igazgatósága család- és gyermekjóléti központban biztosítja.” 
 

3. § 
 

A Szer. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„16. § (1) A Gyvt. 39-40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat az 
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága család- és gyermekjóléti 
központban biztosítja. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Egészségügyi és Szociális 
Intézmények Igazgatósága a család- és gyermekjóléti központban biztosítja a Gyvt. 
40/A. §-ában meghatározott feladatokat.” 
 

4. § 
 

A Szer. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a rendeletben szabályozott személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokért és a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.” 
 

5. § 
 

A Szer. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

6. § 
 
Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba, és 2016. április 2-án hatályát veszti. 
 
 
Kecskemét, 2016. március 24. 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia sk.  Dr. Határ Mária sk. 
 polgármester        jegyző 
 
 
ZÁRADÉK: 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kecskemét, 2016. március 24. 
 

 Dr. Határ Mária sk. 
             jegyző 



1. melléklet a 3/2016. (III.24.) önkormányzati rendelethez 
 

 
„2. melléklet a 15/2011. (III.31.) önkormányzati rendelethez 

 
  

Intézményi térítési díjak 
 

 
 

1. A gyermekétkeztetés térítési díja ÁFA nélkül 
 
1.1. bölcsőde 364 Ft/fő/nap 
 
1.2. óvoda (normál és diétás)  
1.2.1. tízórai   54 Ft/fő/nap 
1.2.2. ebéd 186 Ft/fő/nap 
1.2.3. uzsonna 51 Ft/fő/nap 
1.2.4. összesen 291 Ft/fő/nap 
 
1.3. általános iskola 
1.3.1. tízórai 67 Ft/fő/nap 
1.3.2. ebéd 239 Ft/fő/nap 
1.3.3. uzsonna 63 Ft/fő/nap 
1.3.4. összesen 369 Ft/fő/nap 
 
1.4. gimnázium, szakközépiskola, szakiskola 
1.4.1. tízórai 69 Ft/fő/nap 
1.4.2. ebéd 265 Ft/fő/nap 
1.4.3. uzsonna 77 Ft/fő/nap 
1.4.4. összesen 411 Ft/fő/nap 
 
1.5. kollégiumi és diákotthoni ellátás 
1.5.1. reggeli 79 Ft/fő/nap 
1.5.2. tízórai 69 Ft/fő/nap 
1.5.3. ebéd 265 Ft/fő/nap 
1.5.4. uzsonna 77 Ft/fő/nap 
1.5.5. vacsora 98 Ft/fő/nap 
1.5.6. összesen 588 Ft/fő/nap 
 
1.6. nyári napközis otthoni ellátás (egész napos ellátás):780 Ft/fő/nap 
 
1.7. speciális szakiskola 
1.7.1. tízórai 69 Ft/fő/nap 
1.7.2. ebéd 265 Ft/fő/nap 
1.7.3. uzsonna 77 Ft/fő/nap 
1.7.4. összesen 411 Ft/fő/nap 
 
 
 



2. Szociális alapszolgáltatások térítési díja  
 
2.1. szociális étkeztetés 410 Ft/fő/nap 
 
2.2. házi segítségnyújtás 
2.2.1. szociális segítés 700 Ft/fő/óra 
2.2.2. személyi gondozás 700 Ft/fő/óra 
 
2.3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 100 Ft/fő/nap 
 
2.4. támogató szolgálat: 
2.4.1. személyi segítés 300 Ft/fő/óra 
2.4.2. szállítási díj 50 Ft/km 
 
2.5. nappali ellátást biztosító intézményi ellátások: 
2.5.1. idősek nappali ellátása 0 Ft/fő/nap 
2.5.2. fogyatékosok nappali ellátása 0 Ft/fő/nap 
2.5.3. fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel 410 Ft/fő/nap 

 
 
 
3. Szociális szakosított ellátások térítési díja 
           
3.1. idősek otthona 3000 Ft/fő/nap 90000 Ft/fő/hó 
3.2. demens betegek bentlakásos intézményi ellátása3000 Ft/fő/nap 90000 t/fő/hó 
3.3. fogyatékosok otthona 3000 Ft/fő/nap 90000 Ft/fő/hó 
3.4. idősek gondozóháza  3000 Ft/fő/nap 90000 Ft/fő/hó 
 
 
 
4. Gyermekjóléti alapellátások térítési díja 
 
4.1. bölcsődei gondozás 0 Ft/fő/nap 
 
 
 
5. Szociálisan rászorulónak nem minősülő személy által fizetendő térítési díjak 

 
5.1. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 100 Ft/fő/nap 
 
5.2. támogató szolgálat 
5.2.1. személyi segítés 1200 Ft/fő/óra 
5.2.2. szállítási díj 150 Ft/km” 
 
 
 
 
 


