
KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2009. (III.26.) önkormányzati 
rendelete 

 
a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról  
szóló 6/2006. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosítására. 
 
 
                                                                   1.§.  
 
 A 17. § (3) bekezdésének c/ pontját hatályon kívül helyez, helyébe a következő 
rendelkezések lépnek: 
 
c.) Az étkezésért, házi segítségnyújtásért és nappali ellátásért fizetendő térítési 
díjakat az  1.számú melléklet szerint kell megfizetni, a következő intézményi térítési 
díj figyelembevételével.  
 
1./  Szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 

c.a./ I. Katagória 
A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó egy főre jutó jövedelem  
esetén: 439,-Ft 
 
c.b./ II. Katagória 
A nyugdíjminimum 150% és 300%  közé eső egy főre jutó jövedelem  
esetén maximum: 481,-Ft 
 
c.c./ III. Kategória 
A nyugdíjminimum 300%-át meghaladó egy főre eső jövedelem  
esetén: 547,-Ft 
 
c.d./ Ebéd házhoz szállításának díja 55,-FT  
 
 

2./  Házi segítségnyújtás intézményi díja: 
c.a./ I. Kategória 
A nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó egy főre eső jövedelem  
esetén :260,-Ft 
 
c.b./ II. Kategória 
A nyugdíjminimum 150%-át meghaladó egy főre eső jövedelem 
esetén: 283,-Ft 
 

 
 
3./ Nappali ellátás intézményi térítési díja 

a./ Javasolt intézményi térítési díj étkezés igémybevétele nélkül 
20,-Ft/fő , étkezés igénybevételénél 50,-Ft/fő, nappali ellátás és étkeztetés 
igénybevételével 70,-Ft/fő. 
 



b./ az intézmény  étkezési térítési díja 
 

b.a./ I Kategória 
A nyugdíjminimum150%-át meg nem haladó egy főre eső jövedelem 
esetén : 439,- Ft/fő 
 
b.b./ II. Kategória 
A nyugdíjminimum 150% és 300% közé eső egy főre jutó jövedelem 
esetén: 481,-Ft/fő 
 
b.c./ III. Kategória 
A nyugdíjminimum 300%-át meghaladó egy főre eső jövedelem fölött 
548,-Ft + 70,-Ft = 618,-FT/fő 

 
c./ a nappali ellátás igénybe vételénél – a 3/a pont szerint – mentes az 
intézményi térítési díj fizetése alól  az az ellátott, akinél az egy főre jutó 
jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 300%-át. 
                                           

                                                                                                                                                                              
                                                           2.§. 
 
 
    A 17. §. (3) bekezdésén belül a következő szövegrészt hatályon kívül helyezi 
 
„Az étkeztetés igénybevételére nem tekinthető szociálisan rászorultnak az az igénylő, 
akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át. „ 
 
      3. §. 
 
 
E rendelet kihirdetés után 2009. április 1-én lép hatályba. 
 
 
Kengyel,  2009. március 26. 
 
 
 
 
 /:   Czédly Gyula  :/                                                                 /:   Szabó István :/ 
      polgármester                                                                              jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
Kengyel, 2009.április 01. 
    /: Szabó István :/ 
          jegyző 


