
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2020. (XI. ___.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelete 

módosításáról  

 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése 

szerinti- hatáskörében eljáró Enying Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében és a 162. § 

(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el: 

1. § Enying Város Önkormányzatának a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2019. (III. 28.) 

önkormányzati rendeletének 2. és 3. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép. 

 

2. § Ez a rendelet 2021. január 01. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon a 

hatályát veszti. 

 

Viplak Tibor     dr. Bodor Katalin 

  polgármester      jegyző 

 

Záradék:  

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2020. november 20-24. napjáig az Enyingi 

Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént. 

 

Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.  

 

 

Enying, 2020.  

 

 

Kihirdetve: 2020. 

 dr. Bodor Katalin 

jegyző 



1. melléklet a __/2020. (X. __.) önkormányzati rendelethez 

  

Élelmezési nyersanyagköltség 

 

 
Az egész napos közétkeztetési ellátásra vonatkozó élelmiszer nyersanyagok energia- és 

tápanyagtartalma, valamint az élelmiszer-felhasználási minimumok alapján az egy főre és egy 

ellátási napra számított nyersanyagköltségek általános forgalmi adó nélküli összege. 

  

1. Normál étkezés  

 

 A B C D E 

  Tízórai Déli meleg fő 

étkezés 

Uzsonna Összesen 

1. Óvodáskorúak 

esetén 

101,57,- 

Ft/ellátási nap 

360,63,- 

Ft/ellátási nap 

101,57,- 

Ft/ellátási nap 

563,77,- 

Ft/ellátási 

nap 

2. Iskoláskorúak 

esetében (7-14 

éveseknél) 

119,69,- 

Ft/ellátási nap 

393,70,- 

Ft/ellátási nap 

119,69,- 

Ft/ellátási nap 

633,08,- 

Ft/ellátási 

nap 

3. Iskoláskorúak 

esetén (14-20 

éveseknél) 

- 432,28,- 

Ft/ellátási nap 

- 432,- 

Ft/ellátási 

nap 

 

 
2. Diétás étkezés  

 

 A B C D E 

  Tízórai Déli meleg fő 

étkezés 

Uzsonna Összesen 

1. Óvodáskorúak 

esetén 

155,12,- 

Ft/ellátási nap 

543,31,- 

Ft/ellátási nap 

155,12,- 

Ft/ellátási nap 

853,55,- 

Ft/ellátási 

nap 

2. Iskoláskorúak 

esetében (7-14 

éveseknél) 

176,38,- 

Ft/ellátási nap 

590,55,-

Ft/ellátási nap 

176,38,- 

Ft/ellátási nap 

943,31 

Ft/ellátási 

nap 

3. Iskoláskorúak 

esetén (14-20 

éveseknél) 

- 650,39,- 

Ft/ellátási nap 

- 650,39,- 

Ft/ellátási 

nap 

 

  



2. melléklet a __/2020. (X. __.) önkormányzati rendelethez 

  

Intézményi térítési díj 

 

 
Az egész napos közétkeztetési ellátásra vonatkozó élelmiszer nyersanyagok energia- és 

tápanyagtartalma, valamint az élelmiszer-felhasználási minimumok alapján az egy főre és egy 

ellátási napra számított nyersanyagköltségek általános forgalmi adó nélküli összege. 

  

1. Normál étkezés  

 

 A B C D E 

  Tízórai Déli meleg 

fő étkezés 

Uzsonna Összesen 

1. Óvodáskorúak 

esetén 

129,- 

Ft/ellátási nap 

458,- 

Ft/ellátási 

nap 

129,- 

Ft/ellátási 

nap 

716,- 

Ft/ellátási 

nap 

2. Iskoláskorúak 

esetében (7-14 

éveseknél) 

152,- 

Ft/ellátási nap 

500,- 

Ft/ellátási 

nap 

152,- 

Ft/ellátási 

nap 

804,- 

Ft/ellátási 

nap 

3. Iskoláskorúak 

esetén (14-20 

éveseknél) 

- 432,- 

Ft/ellátási 

nap 

- 432,- 

Ft/ellátási 

nap 

 

 
2. Diétás étkezés  

 

 A B C D E 

  Tízórai Déli meleg 

fő étkezés 

Uzsonna Összesen 

1. Óvodáskorúak 

esetén 

197,- 

Ft/ellátási nap 

690,- 

Ft/ellátási 

nap 

197,- 

Ft/ellátási 

nap 

1084,- 

Ft/ellátási 

nap 

2. Iskoláskorúak 

esetében (7-14 

éveseknél) 

224,- 

Ft/ellátási nap 

750,- 

Ft/ellátási 

nap 

224,- 

Ft/ellátási 

nap 

1198,- 

Ft/ellátási 

nap 

3. Iskoláskorúak 

esetén (14-20 

éveseknél) 

- 650,- 

Ft/ellátási 

nap 

- 650,- 

Ft/ellátási 

nap 

 

 

  



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

18. §-a szerinti 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

 

1. §-hoz 

 

Módosítja a 5/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2. és 3. mellékletét. 

 

2. §-hoz 

 

A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést. 

 

 Enying, 2020. november 16. 

 

dr. Bodor Katalin 

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. Társadalmi hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi hatása 

minimális, figyelemmel a térítési díjak kismértékű emelkedésére.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen 

gazdasági hatása nincs, költségvetési hatása minimális. 

 

3. Környezeti, egészségügyi követelmények: a rendeletben foglaltak végrehajtásának 

közvetlen környezeti hatása nincs. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendeletben foglaltak végrehajtásának 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: A rendelet megalkotásának szükségességét a térítési díjak éves 

felülvizsgálata, szerződéses kötelem indokolja. A jogalkotás elmaradásának várható 

következménye szerződésszegés. 

 

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

tervezet elfogadása az eddigi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételt nem igényel. 

 

 


