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Egységes szerkezetben a 3/2014. (III.28.) önkormányzati rendelettel bezárólag 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete 

 a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások 
intézményi térítési díjairól 

 
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. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 
1. § Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodás keretében 
nyújtott szociális ellátások térítési díjait az alábbiak szerint állapítja meg, figyelembe véve az 
Enying Mikrokörzeti és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Megállapodásában rögzített 
jogát és a közös megvalósítású feladatokat is. 
 
2. §1,23,4 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása esetében (ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény, idősek otthona, SZJ 8531110) 

a) az Enying, Szabadság tér 2. szám alatti intézményben 2395,- Ft/nap, 71850,- Ft/hónap, 
b) az Enying, Hősök tere 5. szám alatti intézményben 2675,- Ft/nap, 80250,- Ft/hónap 

az intézményi térítési díj összege, mely az ellátásért fizetendő térítési díj legmagasabb összege. 
 
3. § (1) Az idősek nappali ellátása (Idősek Klubja, SZJ. 8532161) esetében az ellátás (heti 5 alkalom, 
hétfőtől péntekig) napi intézményi térítési díj kalkulációját a rendelet 1. függeléke tartalmazza.5,6 
(2)7,8,9,10,11 A fizetendő térítési díj legmagasabb összege: 

a) étkezés (ebéd) és tartózkodás esetében 630,- Ft /fő /nap, 
b) csak tartózkodás esetében 200,- Ft /fő /nap. 

(3)Az étkezési díj az ÁFA-t tartalmazza. 
(4) A személyi térítési díjakat az 1. melléklet figyelembevételével az intézmény vezetője állapítja 
meg.12 
 
4. §13 (1)14,15,16,17 A szociális étkeztetés (SZJ 8532169) ÁFA-t tartalmazó intézményi térítési díjai 2014. 
április 01. napjától: 
                                                 
1 Módosította a 10/2012. (III. 30.) önk. rendelet. 
2 Módosította a 7/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
3 Módosította a 16/2013. (V. 30.) önk. rendelet 
4 Módosította a 3/2014. (III. 28.) önk. rendelet 
5 Módosította a 2/2012. (I. 27.) önk. rendelet. 
6 Módosította a 10/2012. (III. 30.) önk. rendelet. 
7 Módosította a 2/2012. (I. 27.) önk. rendelet. 
8 Módosította a 10/2012. (III. 30.) önk. rendelet. 
9 Módosította a 7/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
10 Módosította a 16/2013. (V. 30.) önk. rendelet 
11 Módosította a 3/2014. (III. 28.) önk. rendelet 
12 Módosította a 10/2012. (III. 30.) önk. rendelet. 
13 Módosította a 10/2012. (III. 30.) önk. rendelet. 
14 Módosította a 2/2012. (I. 27.) önk. rendelet. 
15 Módosította a 7/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
16 Módosította a 16/2013. (V. 30.) önk. rendelet 
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a) Enyingen 430,- Ft /nap/fő, kiszállítással 510,- Ft/nap/fő, 
b) Dégen 465,- Ft /nap/fő, kiszállítással 545,- Ft/nap/fő, 
c) Lajoskomáromban 530,- Ft /nap/fő, kiszállítással 610,- Ft/nap/fő, 
d) Mezőkomáromban: 450,- Ft /nap/fő, kiszállítással 530,- Ft/nap/fő, 
e) Szabadhídvégen: 440,- Ft /nap/fő, kiszállítással 520,- Ft/nap/fő, 
f) Mezőszentgyörgy: 370,- Ft/nap/fő, kiszállítással 450,- Ft/nap/fő. 

(2) A személyi térítési díjakat a 2. melléklet figyelembevételével az intézmény vezetője állapítja 
meg. 

 
5. §18 (1)19,20,21 Házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás (SZJ: 8532140) intézményi térítési 

díja: 150,- Ft/gondozási óra. 
(2) A személyi térítési díjakat a 3. melléklet figyelembevételével az intézmény vezetője állapítja 

meg. 
 
6. § Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében térítési díjat az igénybevevők a szolgáltatásért 
nem fizetnek. 
 
7. § (1) Az a gondozott, akinek a jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét nem 
éri el, vagy azzal egyenlő, az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény22 szolgáltatásait – az 
időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátását nyújtó idősek otthona kivételével –  ingyenesen 
veheti igénybe. 
(2) A szociális rászorultságot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében vizsgálni kell.  
A kötelezettséget – a szociális rászorultság alapjául szolgáló körülményekkel kapcsolatban – az 
intézményvezető felé kell teljesíteni. 
 
8. § (1) A személyi térítési díjat a kötelezettnek minden hó 15-ig kell megfizetni. 
(2)23 Az intézményi térítési díjak kalkulációját a rendelet 1. függeléke tartalmazza. 
 
9. § A rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a személyes 
gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2010. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 Dr. Pintér György       Szörfi István 
    polgármester            jegyző 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. április 1. 
 
 
         Szörfi István 
               jegyző 

                                                                                                                                                                  
17 Módosította a 3/2014. (III. 28.) önk. rendelet 
18 Módosította a 10/2012. (III. 30.) önk. rendelet. 
19 Módosította a 7/2013. (III. 28.) önk. rendelet. 
20 Módosította a 16/2013. (V. 30.) önk. rendelet 
21 Módosította a 3/2014. (III. 28.) önk. rendelet 
22 Módosította a 3/2013. (III. 01.) önk. rendelet. 
23 Módosította a 10/2012. (III. 30.) önk. rendelet. 


