
RENDELTTERVEZET 

 

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

___/2018. (III. __.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési 

díjairól szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Enying Mikrokörzeti 

Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

1. § A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési 

díjairól szóló 8/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 3. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„3. § Az időskorúak tartós bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja: 

a) Enying, Szabadság tér 2. szám alatti intézményben 2 900 forint ellátási naponként, 

azaz 87 000 forint havonta, 

b) Enying, Hősök tere 5. szám alatti intézményben 3 300 forint ellátási naponként, azaz 

99 000 forint havonta.” 

 

2. § (1) Az ÖR. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) Az ÖR. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

  

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon a hatályát 

veszti. 

 

 

 

 

Viplak Tibor Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. 

polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2018. március „___”. 

 

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyző LL. M. 

 

Záradék:  

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2018. március 26. – 28. napjáig az Enyingi 

Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént. 

 

Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.  

 

 

Enying, 2018. március …… 

  



 

 

1. melléklet a __/2018. (III. __.) önkormányzati rendelethez 

  

  

Idősek nappali ellátása Napközbeni tartózkodás 

igénybe vétele 

(forint ellátási naponként) 

Napközbeni tartózkodás 

és étkezés igénybe vétele 

(forint ellátási naponként) 

1. az öregségi nyugdíj, mindenkori 

legkisebb összegének megfelelő vagy 

annál alacsonyabb jövedelem esetén a  

személyi térítési díj: 

 

térítésmentes 

 

térítésmentes 

2. az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 100%-át 

meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb 

jövedelem esetén a személyi térítési díj: 

 

140 

 

550 

3. az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-a, vagy azt 

meghaladó jövedelem esetén a személyi 

térítési díj: 

 

200 

 

780 

 

  



 

 

2. melléklet a __/2018. (III. __.) önkormányzati rendelethez 

Szociális étkeztetés 

         

Enying Helyszínen történő 

fogyasztással 

(forint ellátási naponként) 

Igénybevétel helyére 

történő szállítással 

(forint ellátási naponként) 

- az öregségi nyugdíj, mindenkori 

legkisebb összegének megfelelő vagy 

annál alacsonyabb jövedelem esetén a  

személyi térítési díj: 

 

térítésmentes 

 

térítésmentes 

- az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 100%-át 

meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb 

jövedelem esetén a személyi térítési díj: 

 

410 

 

460 

- az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-a, vagy azt 

meghaladó jövedelem esetén a személyi 

térítési díj: 

 

580 

 

660 

 

Dég Helyszínen történő 

fogyasztással 

(forint ellátási naponként) 

Igénybevétel helyére 

történő szállítással 

(forint ellátási naponként) 

- az öregségi nyugdíj, mindenkori 

legkisebb összegének megfelelő vagy 

annál alacsonyabb jövedelem esetén a  

személyi térítési díj: 

 

térítésmentes 

 

térítésmentes 

- az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 100%-át 

meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb 

jövedelem esetén a személyi térítési díj: 

 

390 

 

440 

- az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-a, vagy azt 

meghaladó jövedelem esetén a személyi 

térítési díj: 

 

550 

 

630 

 

Lajoskomárom Helyszínen történő 

fogyasztással 

(forint ellátási naponként) 

Igénybevétel helyére 

történő szállítással 

(forint ellátási naponként) 

- az öregségi nyugdíj, mindenkori 

legkisebb összegének megfelelő vagy 

annál alacsonyabb jövedelem esetén a  

személyi térítési díj: 

 

térítésmentes 

 

térítésmentes 

- az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 100%-át 

meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb 

jövedelem esetén a személyi térítési díj: 

 

480 

 

540 



 

 

- az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-a, vagy azt 

meghaladó jövedelem esetén a személyi 

térítési díj: 

 

690 

 

770 

Mezőkomárom Helyszínen történő 

fogyasztással 

(forint ellátási naponként) 

Igénybevétel helyére 

történő szállítással 

(forint ellátási naponként) 

- az öregségi nyugdíj, mindenkori 

legkisebb összegének megfelelő vagy 

annál alacsonyabb jövedelem esetén a  

személyi térítési díj: 

 

térítésmentes 

 

térítésmentes 

- az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 100%-át 

meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb 

jövedelem esetén a személyi térítési díj: 

 

390 

 

440 

- az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-a, vagy azt 

meghaladó jövedelem esetén a személyi 

térítési díj: 

 

550 

 

630 

 

Szabadhídvég Helyszínen történő 

fogyasztással 

(forint ellátási naponként) 

Igénybevétel helyére 

történő szállítással 

(forint ellátási naponként) 

- az öregségi nyugdíj, mindenkori 

legkisebb összegének megfelelő vagy 

annál alacsonyabb jövedelem esetén a  

személyi térítési díj: 

 

térítésmentes 

 

térítésmentes 

- az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 100 %-át 

meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb 

jövedelem esetén a személyi térítési díj: 

 

320 

 

370 

- az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-a, vagy azt 

meghaladó jövedelem esetén a személyi 

térítési díj: 

 

450 

 

530 

 

Mezőszentgyörgy Helyszínen történő 

fogyasztással 

(forint ellátási naponként) 

Igénybevétel helyére 

történő szállítással 

(forint ellátási naponként) 

- az öregségi nyugdíj, mindenkori 

legkisebb összegének megfelelő vagy 

annál alacsonyabb jövedelem esetén a  

személyi térítési díj: 

 

térítésmentes 

 

térítésmentes 

- az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 100 %-át 

meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb 

 

390 

 

440 



 

 

jövedelem esetén a személyi térítési díj: 

- az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200%-a, vagy azt 

meghaladó jövedelem esetén a személyi 

térítési díj: 

 

550 

 

630 

 

 

  



 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

18. §-a szerinti 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

 

1. §-hoz 
 

A rendelkezés a 2018. évi önköltségszámítás alapján módosítja az időskorúak tartós 

bentlakásos ellátásának intézményi térítési díját mindkét intézmény tekintetében. 

 

 

2. §-hoz 
 

 

A rendelkezés a 2018. évi önköltségszámítás alapján módosítja az idősek nappali ellátása és a 

szociális étkeztetés intézményi térítési díjait tartalmazó mellékleteket. 

 

3. §-hoz 

 

A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést. 

 

 

 Enying, 2018. március 22. 

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. 

jegyző s. k. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai a következők: 

 

1.A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotására jogszabályi 

felhatalmazás alapján kerül sor, az önköltségszámítások felülvizsgálata indokolta.  

 

2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletnek minimális társadalmi, 

gazdasági és költségvetési hatása van az emelkedő intézményi térítési díjak hatására. 

 

3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak a megváltozott intézményi térítési 

díjak kiértesítése emelhető ki. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást von maga 

után. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A 

rendelet elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt. 

 

 

Enying, 2018. március 22. 

 

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. 

jegyző s. k. 

 
 

 


