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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (III. 31.) önkormányzati 

rendelete 

az 5/2019 (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 rendeli el: 

1. § 

(1) A gyermekvédelemi ellátásokról szóló 5/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A gyermekvédelemi ellátásokról szóló 5/2019. (III.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 

helyébe a 2. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba, és 2022. július 4-én hatályát veszti.  
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1. melléklet 

„2. melléklet 

Élelmezési nyersanyagköltségek 

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 

kisétkezés 

Déli meleg főétkezés Uzsonna kisétkezés Összesen 

1 Óvodáskorúak esetén 115,75 Ft/ ellátási nap 411,02 Ft/ ellátási nap 115,75 Ft/ ellátási nap 642,52 Ft/ellátási nap 

2 Iskoláskorúak esetén 

(7-14 éveseknél) 

136,22 Ft/ ellátási nap 448,82 Ft/ ellátási nap 136,22 Ft/ ellátási nap 721,26 Ft/ellátási nap 

3 Iskoláskorúak esetén (14-20 

éveseknél) 

- 492,91 Ft/ ellátási nap - 492,91 Ft/ ellátási nap 

2. Diétás étkezés 
 A B C D E 

  Tízórai 

kisétkezés 

Déli meleg főétkezés Uzsonna kisétkezés Összesen 

1 Óvodáskorúak esetén 177,17 Ft/ ellátási nap 618,90 Ft/ ellátási nap 177,17 Ft/ ellátási nap 973,24 Ft/ ellátási nap 

2 Iskoláskorúak esetén 

(7-14 éveseknél) 

200,79 Ft/ ellátási nap 673,23 Ft/ ellátási nap 200,79 Ft/ ellátási nap 1074,81 Ft/ ellátási 

nap 

3 Iskoláskorúak esetén (14-20 

éveseknél) 

- 741,73 Ft/ ellátási nap - 741,73 Ft/ ellátási nap 

”  
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2. melléklet 

„3. melléklet 

Intézményi térítési díj 

Az 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 adóval növelt összege. 

1. Normál étkezés 
 A B C D E 

  Tízórai 

kisétkezés 

Déli meleg főétkezés Uzsonna kisétkezés Összesen 

1 Óvodáskorúak esetén 147 Ft/ellátási nap 522 Ft/ellátási nap 147 Ft/ellátási nap 816 Ft/ellátási nap 

2 Iskoláskorúak esetén 

(7-14 éveseknél) 

173 Ft/ellátási nap 570 Ft/ellátási nap 173 Ft/ellátási nap 916 Ft/ellátási nap 

3 Iskoláskorúak esetén (14-20 

éveseknél) 

- 626 Ft/ellátási nap - 626 Ft/ellátási nap 

2. Diétás étkezés 
 A B C D E 

  Tízórai 

kisétkezés 

Déli meleg főétkezés Uzsonna kisétkezés Összesen 

1 Óvodáskorúak esetén 225 Ft/ellátási nap 786 Ft/ellátási nap 225 Ft/ellátási nap 1236 Ft/ellátási nap 

2 Iskoláskorúak esetén 

(7-14 éveseknél) 

255 Ft/ellátási nap 855 Ft/ellátási nap 255 Ft/ellátási nap 1365 Ft/ellátási nap 

3 Iskoláskorúak esetén (14-20 

éveseknél) 

- 942 Ft/ellátási nap - 942 Ft/ellátási nap 

”
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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, 2022. március 17. 

 

dr. Földesi Dorina 

jegyző s. k. 
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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. 

 

 


