
 
ELŐTERJESZTÉS 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú 
rendelet valamint az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) önkormányzati 
rendelet 4. § - a szerint az alapszolgáltatások ellátásán belül az étkeztetést, a házi 
segítségnyújtást, és a családsegítést a Képviselő- testület a Biatorbágyi 
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálaton belül biztosítja. A személyes 
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért - a családsegítést kivéve - térítési 
díjat kell fizetni. A házi segítségnyújtás intézményi- és személyi térítési díját a 
Képviselő- testület e rendelet 2. számú mellékletében határozza meg.  

A rendelet 12.§. (2) bekezdésében foglaltak szerint a térítési díj év közben egy 
alkalommal az intézményvezető közétkeztetési szolgáltatási szerződésekben foglalt 
étkezési térítési díjakra tekintettel szükséges az élelmezési nyersanyagnormákról és 
a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendeletek 
étkezési térítési díjakra vonatkozó rendelkezéseit módosítani. 
A rendeletek módosítására legutóbb 2017. évben került sor.  
 
Tóth Attila a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
2018. február 8-án kelt megkeresésében 2018. március 1. napjától a melléklet szerint 
módosítani javasolja a Szolgálat térítési díjait.  
A módosítás írásos indoklása az előterjesztés mellékletét képezi.  
Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a mellékelt rendelettervezet 
megtárgyalását. 
 
Biatorbágy, 2018. február 8. 

 
Tisztelettel: 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 



 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2018.(……….) önkormányzati rendelete 

 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú 
rendelet valamint az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról 
 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 
1.§  (1)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. 
számú rendelet 2. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul. 
 
2.§ (1) Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 
13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete 
szerint módosul. 
 
3. § E rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba. 
 

 Tarjáni István dr. Kovács András  
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. melléklet a   ../2018. (…) önkormányzati rendelethez 
 
2. számú melléklet 
a 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelethez 

 
 

Házi segítségnyújtás 

 Önköltség (személyi gondozás, szociális segítés): 2408 Ft/óra 
Intézményi térítési díj (személyi gondozás, szociális segítés): 1780 Ft/óra 

 
Személyi térítési díj (személyi gondozás, szociális segítés)  

 

Az egy főre eső havi jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíjhoz 

viszonyítva (Ft) 

Térítési díj összege:  

(Ft/fő/óra) 

0-200% 0-57 000 0 Ft 

200-250% 57 001-71 250 267 Ft 

250-300% 71 251-85 500 534 Ft 

300-350% 85 501-99 750 800 Ft 

350-400% 99 751-114 000 1068 Ft 

400 - 500% 114 001-142 500 1424 Ft 

500 -% 142 501 - 1780 Ft 

 
 

 
 



 

2. melléklet a ../2018. (…) önkormányzati rendelethez 

 
2. számú melléklet 
a 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelethez 

 
 

Étkeztetés 

 
Önköltség: 1192Ft/adag (étel: 550Ft+szállítás: 642 Ft) 
Intézményi térítési díj (normál és diétás): 974 Ft/adag (étel 550 Ft, szállítás: 424 Ft) 

 
Személyi térítési díj 

Az egy főre eső havi jövedelem a 
mindenkori öregségi nyugdíjhoz 

viszonyítva (Ft) 

Normál és 
diétás étel 

(bruttó)  
  Szállítás: (csak szállítást 

igénybe vevők) (bruttó) 

Ft/adag   Ft/adag 

0-170% 0 - 48 450 0 Ft   0 Ft 

170-230% 48 451 - 65 550 535 Ft   233 Ft 

230-350% 65 551 - 99 750 731 Ft   318 Ft 

350% - 99 751- 974 Ft   424 Ft 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
Biatorbágy, Baross G. u. 2/a 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A 9/2009 (10.30.) Ör.sz. rendelet 12.§ (2), valamint a 13/2008 (10.03.) Ör.sz. rendelet 
alapján 2018.03.01-től a mellékelt táblázatok szerint javaslom módosítani a Biatorbágyi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat étkeztetés és házi segítségnyújtás térítési díjait. 
 
 
Indoklás: 

Az önköltség növekedett, mivel a munkabérek (minimálbér következtében) 
emelkedtek. Az étkeztetésben használt gépjármű javítási költségei (szakmai kalkuláció 
alapján) nagyon megemelkedtek. 

Étkeztetésben jelenlegi 31 fő ellátott közül 17 fő kapna az új táblázat alapján ingyenes 
ellátást, házi segítségnyújtásban pedig 2 fő ingyenes. 

Mindkét ellátásban a magasabb jövedelműek díja növekszik a leginkább, de ez a 
kategóriában 4-4 fő ellátottat érint. Az ellátottak többsége kedvezményes sávba került. Az 
ellátottak idei nyugdíjának emelése nominálisan magasabb, mint a havi fizetendő térítési díj 
emelése. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a térítési díjak emelését a fent megjelölt 
hatállyal elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Biatorbágy, 2018. 02. 08. 
 
 
 

Tóth Attila 
intézményvezető 

http://www.csaladsegito.biatorbagy.hu/
mailto:csaladsegito@biatorbagy.hu


Ft/adag Ft/adag

0-170% 0 - 48 450 0 Ft 0 Ft

170-230% 48 451 - 65 550 535 Ft 233 Ft

230-350% 65 551 - 99 750 731 Ft 318 Ft

350% - 99 751- 974 Ft 424 Ft

Érvényes: 2018. március 1-től

TA

a 13/2008 (10.03) Ör.számú rendelethez

2. számú melléklet

Étkeztetés

Intézményi térítési díj (normál és diétás): 974Ft/adag (étel 550 Ft, szállítás: 424 Ft)
Önköltség: 1192Ft/adag (étel: 550Ft+szállítás: 642Ft)

Személyi térítési díj

Az egy főre eső havi 
jövedelem a mindenkori 

öregségi nyugdíjhoz 
viszonyítva (Ft)

Normál és diétás 
étel (bruttó) 

Szállítás: (csak szállítást igénybe vevők) 
(bruttó)



(Ft/fő/óra)

0-200% 0-57 000 0 Ft

200-250% 57 001-71 250 267 Ft

250-300% 71 251-85 500 534 Ft

300-350% 85 501-99 750 800 Ft

350-400% 99 751-114 000 1 068 Ft

400 - 500% 114 001-142 500 1 424 Ft

500 -% 142 501 - 1 780 Ft

Érvényes: 2018. március 1-től

A 9/2009. (10.30) Önkormányzati rendelet melléklete

Térítési díj összege: 

2. számú melléklet

Házi segítségnyújtás

Intézményi térítési díj (személyi gondozás, szociális segítés): 1780 Ft/óra

Személyi térítési díj (személyi gondozás, szociális segítés) 

Önköltség (személyi gondozás, szociális segítés): 2408 Ft/óra

Az egy főre eső havi jövedelem a mindenkori 
öregségi nyugdíjhoz viszonyítva (Ft)
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