
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2011. (I. ...) önkormányzati rendelete 

 a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési 
díjairól szóló 6/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 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.) 3. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„ 3. § A szociális étkeztetés (SZJ 8532169) ÁFA-t tartalmazó intézményi térítési díjai:  
(1) Enying: 285,- Ft /nap/fő, kiszállítással 385,- Ft/nap/fő 

(2) Dég: 300,- Ft /nap/fő, kiszállítással 400,- Ft/nap/fő 

(3) Lajoskomárom: 360,- Ft /nap/fő, kiszállítással 460,- Ft/nap/fő 

(4) Mezőkomárom: 370,- Ft /nap/fő, kiszállítással 470,- Ft/nap/fő 

 (5) Szabadhídvég: 370,- Ft /nap/fő, kiszállítással 470,- Ft/nap/fő.” 
 
 
2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„  4. §  Házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás (SZJ: 8532140) intézményi térítési díja: 
100,- Ft/óra. A fizetendő térítési díj legmagasabb összege: 100,- Ft/óra 
A személyi térítési díjakat a 3. számú melléklet alapján az intézmény vezetője állapítja meg.” 
 

3. § (1) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

 

4. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a 2011. januári térítési 
díjakban is alkalmazni kell. 

 

 Dr. Pintér György       Szörfi István 

    polgármester            jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2011. január  

 

  Szörfi István 

               jegyző 



1. melléklet a …/2011. (I. ...) önkormányzati rendelethez  

"2. melléklet a /2010. (II. 26.) önkormányzati rendelethez 

Szociális étkeztetés 

 

 (1) Enying 

 

          Elvitellel           Kiszállítással 
 -  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  
 összegénél alacsonyabb jövedelem esetén:          térítésmentes     térítésmentes
         
 -  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
100  %-a és 200 %-a közé eső jövedelem esetén:   145,- Ft  245,- Ft   
 
 -  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-a és 300 %-a közé eső jövedelem esetén:   215,- Ft  315,- Ft
  
         
 -  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300%-ánál magasabb jövedelem esetén:    285,- Ft  385,- Ft
             
 

(2)    Dég 

  

          Elvitellel           Kiszállítással 
 -  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  
összegénél alacsonyabb jövedelem esetén:          térítésmentes     térítésmentes
         
 -  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
100  %-a és 200 %-a közé eső jövedelem esetén:   150,- Ft  250,- Ft   
 
 -  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-a és 300 %-a közé eső jövedelem esetén:   225,- Ft  325,- Ft
          
 -  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
 300%-ánál magasabb jövedelem esetén:     300,- Ft  400,- Ft 

 

 

 

 

 



 

 (3)    Lajoskomárom 

             Elvitellel          Kiszállítással 

 -  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  
összegénél alacsonyabb jövedelem esetén:          térítésmentes     térítésmentes
         
 -  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
100  %-a és 200 %-a közé eső jövedelem esetén:   180,- Ft  280,- Ft   
 
 -  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-a és 300 %-a közé eső jövedelem esetén:   270,- Ft  370,- Ft
          
 -  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300%-ánál magasabb jövedelem esetén:    360- Ft  460,- Ft 

 

 (4)    Mezőkomárom 

                         Elvitellel          Kiszállítással 

 -  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  
összegénél alacsonyabb jövedelem esetén:          térítésmentes     térítésmentes
         
 -  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
100  %-a és 200 %-a közé eső jövedelem esetén:   185,- Ft  285,- Ft   
 
 -  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
200 %-a és 300 %-a közé eső jövedelem esetén:   280,- Ft  380,- Ft
          
 -  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300%-ánál magasabb jövedelem esetén:    370,- Ft  470,- Ft 

  

 (5)    Szabadhídvég 

            ELVITELLEL           
KISZÁLLÍTÁSSAL 

 -  AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MINDENKORI LEGKISEBB  

ÖSSZEGÉ NÉL ALACSONYABB JÖVEDELEM ESETÉN:          TÉRÍTÉSMENTES     TÉRÍTÉSMENTES

         

 -  AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MINDENKORI LEGKISEBB ÖSSZEGÉNEK 

100  %-A ÉS 200 %-A KÖZÉ ESŐ JÖVEDELEM ESETÉN:   185,- FT 
 285,- FT   

 

 -  AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MINDENKORI LEGKISEBB ÖSSZEGÉNEK 



200 %-A ÉS 300 %-A KÖZÉ ESŐ JÖVEDELEM ESETÉN:   280,- FT 
 380,- FT          
 -  AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MINDENKORI LEGKISEBB ÖSSZEGÉNEK 

300%-ÁNÁL MAGASABB JÖVEDELEM ESETÉN:    370,- FT 
 470,- FT” 


