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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól  szóló 
6/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítását az alábbi 
indokok teszik szükségessé: 
 
A közétkeztetési feladatokat – szolgáltatási szerződés alapján – az S-FOOD Gastronomy 
Kft. végzi a településen. A szolgáltatóváltás év közben történt meg. A R. az új szolgáltató 
által alkalmazott árak tekintetében módosulna, mely korrigálásra a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 115. § (9) bekezdése (év közben egy alkalommal) 
biztosít lehetőséget.  
 
Az Egyesített Szociális Intézményben folytatott ellenőrzés kapcsán derült fény a R.-ben 
lévő logikai-számítási hibára, melynek módosítása azonban technikai jellegű. 
 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés mellékletét képező 
rendeletmódosítás-tervezet elfogadására, melyhez az SZMSZ 13. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján minősített többség szükséges. 

  
 
 

Enying, 2010. november 03. 
 
 
        Mihályfi Gábor 
              aljegyző 

 

 



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

 a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési 
díjairól szóló 6/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 
1. §  A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési 
díjairól szóló 6/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„ 1. §  (1) Ápolást, gondozást nyújtó intézmény esetében (idősek otthona, SZJ. 8531110) 
 a) az Enying, Szabadság tér 2. szám alatti intézményben 2100,- Ft/nap, 63000,- 
 Ft/hónap 
  b)  az Enying, Hősök tere 5. szám alatti intézményben 2390,- Ft/nap, 71700,- 
 Ft/hónap 
az intézményi térítési díj összege, mely az ellátásért fizetendő térítési díj legmagasabb 
összege. 
 
(2) Az étkeztetésért fizetett napi 1080,- Ft az ÁFA-t tartalmazza.”  
 
 
2. §  A R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § A szociális étkeztetés (SZJ 8532169) ÁFA-t tartalmazó intézményi térítési díjai:  
(1) Enying: 530,- Ft /na /fő, kiszállítással 630,- Ft/nap/fő 

(2) Dég: 690,- Ft /nap/fő, kiszállítással 790,- Ft/nap/fő 

(3) Lajoskomárom: 600,- Ft /nap/fő, kiszállítással 700,- Ft/nap/fő 

(4) Mezőkomárom: 610,- Ft /nap/fő, kiszállítással 710,- Ft/nap/fő 

(5) Szabadhídvég: 610,- Ft /nap/fő, kiszállítással 710,- Ft/nap/fő.”  

 

 

3. §  A R. a következő 3/A. §-sal egészül ki: 

„ 3/A. § A személyi térítési díjakat a 2. számú melléklet alapján az intézmény vezetője 
állapítja meg.”  

 
 



 

4. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 
napon a hatályát veszti. 

 

 

 Dr. Pintér György       Szörfi István 

    polgármester            jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2010. november 29. 

 

 

  Szörfi István 

               jegyző 


