
RENDELTTERVEZET 
 

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 
17/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretében 
nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 17/2018. (VI. 29.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az étkeztetés bruttó intézményi térítési díja adagonként és ellátási naponként helyszínen történő 

fogyasztással:) 

„d) Lepsényben 465 forint,”. 
 
2. § Az ÖR. 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(Az étkeztetés bruttó intézményi térítési díja adagonként és ellátási naponként az igénybevétel 

helyére történő szállítással:) 

„d) Lepsényben 465 forint,”. 
 

3. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
4. § Ez a rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba és az azt követő napon a hatályát veszti. 

 

 

 

 

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

polgármester jegyző 

 
 
Kihirdetve: 2018. augusztus „___”. 
 
 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL. M. 
jegyző LL. M. 

 
Záradék:  
A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2018. augusztus 22. – 26. napjáig az Enyingi 
Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént. 
 

Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.  

 

 

Enying, 2018. augusztus …… 

  



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

1. Enying 

 

 A B 
 

Jövedelem 

Étkeztetés 
 

Helyszínen történő 
fogyasztással 
(forint ellátási 

naponként) 

Igénybevétel helyére 
történő szállítással 

(forint ellátási 
naponként) 

1. az öregségi nyugdíj, mindenkori 
legkisebb összegének megfelelő vagy 
annál alacsonyabb jövedelem esetén a  
személyi térítési díj: 

0 0 

2. az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100 százalékát 
meghaladó, de 200 százalékánál 
alacsonyabb jövedelem esetén a 
személyi térítési díj: 

410 460 

3. az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 százaléka, 
vagy azt meghaladó jövedelem esetén 
a személyi térítési díj: 

580 660 

 

2. Dég 

 

 A B 
 

Jövedelem 

Étkeztetés 
 

Helyszínen történő 
fogyasztással 
(forint ellátási 

naponként) 

Igénybevétel helyére 
történő szállítással 

(forint ellátási 
naponként) 

1. az öregségi nyugdíj, mindenkori 
legkisebb összegének megfelelő vagy 
annál alacsonyabb jövedelem esetén a  
személyi térítési díj: 

0 0 

2. az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100 százalékát 
meghaladó, de 200 százalékánál 
alacsonyabb jövedelem esetén a 
személyi térítési díj: 

390 440 

3. az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 százaléka, 
vagy azt meghaladó jövedelem esetén 
a személyi térítési díj: 

550 630 

 

 

 



3. Lajoskomárom 

 

 A B 
 

Jövedelem 

Étkeztetés 
 

Helyszínen történő 
fogyasztással 
(forint ellátási 

naponként) 

Igénybevétel helyére 
történő szállítással 

(forint ellátási 
naponként) 

1. az öregségi nyugdíj, mindenkori 
legkisebb összegének megfelelő vagy 
annál alacsonyabb jövedelem esetén a  
személyi térítési díj: 

0 0 

2. az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100 százalékát 
meghaladó, de 200 százalékánál 
alacsonyabb jövedelem esetén a 
személyi térítési díj: 

480 540 

3. az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 százaléka, 
vagy azt meghaladó jövedelem esetén 
a személyi térítési díj: 

690 770 

 

4. Lepsény 

 

 A B 
 

Jövedelem 

Étkeztetés 
 

Helyszínen történő 
fogyasztással 
(forint ellátási 

naponként) 

Igénybevétel helyére 
történő szállítással 

(forint ellátási 
naponként) 

1. az öregségi nyugdíj, mindenkori 
legkisebb összegének megfelelő vagy 
annál alacsonyabb jövedelem esetén a  
személyi térítési díj: 

0 0 

2. az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100 százalékát 
meghaladó, de 150 százalékánál 
alacsonyabb jövedelem esetén a 
személyi térítési díj: 

400 400 

3. az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 százalékát 
meghaladó, de 200 százalékánál 
alacsonyabb jövedelem esetén a 
személyi térítési díj: 

420 420 

4. az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 százaléka, 
vagy azt meghaladó jövedelem esetén 
a személyi térítési díj: 

465 465 

 



5. Mezőkomárom 

 

 A B 
 

Jövedelem 

Étkeztetés 
 

Helyszínen történő 
fogyasztással 
(forint ellátási 

naponként) 

Igénybevétel helyére 
történő szállítással 

(forint ellátási 
naponként) 

1. az öregségi nyugdíj, mindenkori 
legkisebb összegének megfelelő vagy 
annál alacsonyabb jövedelem esetén a  
személyi térítési díj: 

0 0 

2. az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100 százalékát 
meghaladó, de 200 százalékánál 
alacsonyabb jövedelem esetén a 
személyi térítési díj: 

390 440 

3. az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 százaléka, 
vagy azt meghaladó jövedelem esetén 
a személyi térítési díj: 

550 630 

 

 

6. Mezőszentgyörgy 

 

 A B 
 

Jövedelem 

Étkeztetés 
 

Helyszínen történő 
fogyasztással 
(forint ellátási 

naponként) 

Igénybevétel helyére 
történő szállítással 

(forint ellátási 
naponként) 

1. az öregségi nyugdíj, mindenkori 
legkisebb összegének megfelelő vagy 
annál alacsonyabb jövedelem esetén a  
személyi térítési díj: 

0 0 

2. az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100 százalékát 
meghaladó, de 200 százalékánál 
alacsonyabb jövedelem esetén a 
személyi térítési díj: 

390 440 

3. az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 százaléka, 
vagy azt meghaladó jövedelem esetén 
a személyi térítési díj: 

550 630 

 

 



7. Szabadhídvég 

 

 A B 
 

Jövedelem 

Étkeztetés 
 

Helyszínen történő 
fogyasztással 
(forint ellátási 

naponként) 

Igénybevétel helyére 
történő szállítással 

(forint ellátási 
naponként) 

1. az öregségi nyugdíj, mindenkori 
legkisebb összegének megfelelő vagy 
annál alacsonyabb jövedelem esetén a  
személyi térítési díj: 

0 0 

2. az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100 százalékát 
meghaladó, de 200 százalékánál 
alacsonyabb jövedelem esetén a 
személyi térítési díj: 

320 370 

3. az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 százaléka, 
vagy azt meghaladó jövedelem esetén 
a személyi térítési díj: 

450 530 

 

 

 
  


