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Előterjesztés 

Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 
13/2008. (10.03) Ör. számú rendelet módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete „közétkeztetési szolgáltatás 
biztosítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárást a 125/2014. (VI.26.) Öh. sz. 
határozatával.  
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 150/2014. (IX.29.) Öh. számú 
határozatában a tárgyi eljárást valamennyi részajánlat tekintetében eredményesnek 
nyilvánította. A képviselő-testület a részajánlatok tekintetében a BiogastroKft. 
ajánlattevőt hirdette ki nyertes ajánlattevőnek, s a közétkeztetés biztosítása 
érdekében 2014. november 01-től közétkeztetési szolgáltatási szerződést kötött a 
BiogastroKft-vel. 

A 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 2015. január 01-i hatállyal. 
A térítési díjak változásán kívül új elemként kerül be a rendeletbe a „diétás étkezés 
szakorvosi igazolás nélkül” térítési díjkategória. 
Ennek indoka, hogy a magasabb összegű önkormányzati támogatást a ténylegesen 
– szakorvosi igazolással alátámasztott – diétára kötelezett gyermekek részére 
kívánjuk biztosítani. Mindezek mellett lehetőség nyílik a diétás étkezés 
igénybevételére, de amennyiben ez a gyermek számára szakorvosilag nem indokolt, 
úgy ezen térítési díjban a normál étkezést igénybevevők részére nyújtott 
önkormányzati támogatás került beszámításra. Ebben az esetben az étkezés 
biztosításához szükséges személyes ételhordókat is a szülőknek kell biztosítani. 
 
Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a mellékelt rendelettervezet 
megtárgyalását és elfogadását. 
 
Biatorbágy, 2014. november 11. 

 
Tisztelettel: 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 

 



 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
…./2014.(..) 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 Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. (1) bekezdés b) 
pontjában és 92. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében,a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 104. § 
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet 
1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
2.§ Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. 
(10.03.) Ör. számú rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 
 
3. § E rendelet 2015. január 1. napjától lép hatályba. 
 

 

 

 Tarjáni István dr. Kovács András  
 polgármester jegyző 
 
 

 

 

  



1. melléklet a ……/2014. (…..) önkormányzati rendelethez 

 
1. számú melléklet 
a 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelethez 

 
Étkeztetés 

 
Intézményi térítési díj: 
Önköltség: 963 Ft/adag 
Állami támogatás: 221 Ft/adag 
Intézményi térítési díj: 742 Ft/adag 
 
 

Személyi térítési díj 
 

Az egy főre eső havi jövedelem a 
mindenkori legkisebb öregségi 
nyugdíjhoz viszonyítva 

Étel ár (bruttó) 
Ft/nap/adag 

Ebből szállítási díj 
Ft/nap/adag 

0-150% 0-42.750 0 Ft 0 Ft 
150-200% 42.751-57.000 445 Ft 122 Ft 
200-250% 57.001-71.250 594 Ft 161 Ft 
250%- 71.251- 742 Ft 203 Ft 
 
 
  



2. melléklet a …./2014. (…….) önkormányzati rendelethez 

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

 
 

Megnevezés Nettó 
térítési díj 

Ft/nap 

Térítési díj ÁFA 
(27%) értéke 

Ft/fő/nap 

Bruttó fizetendő 
térítési díj 
Ft/fő/nap 

 
Bölcsőde 

- reggeli 75 20 95 
- tízórai 38 10 48 
- ebéd 188 51 239 
- uzsonna 75 20 95 

Összesen 376 101 477 
Óvoda 

- tízórai 57 15 72 
- ebéd 204 55 259 
- uzsonna 42 11 53 
- tízórai diétás szakorvosi 

igazolással 
102 28 130 

- ebéd diétás szakorvosi 
igazolással  

228 62 290 

- uzsonna diétás szakorvosi 
igazolással 

102 28 130 

- tízórai diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

132 36 168 

- ebéd diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

244 66 310 

- uzsonna diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

142 38 180 

Általános Iskolák 1-4 évfolyam 
- tízórai 58 16 74 
- ebéd 222 60 282 
- uzsonna 55 15 70 
- tízórai diétás szakorvosi 

igazolással 
102 28 130 

- ebéd diétás szakorvosi 
igazolással  

228 62 290 

- uzsonna diétás szakorvosi 
igazolással 

102 28 130 

- tízórai diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

131 35 166 

- ebéd diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

233 63 296 

- uzsonna diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

134 36 170 

Általános Iskolák 1-5 évfolyam 
    

- tízórai 68 18 86 
- ebéd 235 63 298 
- uzsonna 63 17 80 



- tízórai diétás szakorvosi 
igazolással 

107 29 136 

- ebéd diétás szakorvosi 
igazolással 

233 63 296 

- uzsonna diétás szakorvosi 
igazolással 

107 29 136 

- tízórai diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

134 36 170 

- ebéd diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

233 63 296 

- uzsonna diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

137 37 174 

Felnőtt intézményi térítési díj 
- bölcsőde 417 112 529 

 

 

 

 



Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
13/2008. (10. 03.) Ör. számú 

rendelete 

Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 1993. évi III. törvény 92. §. (1) bekezdése, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 29. §-a és a 104. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított felhatalmazása 
alapján az intézményi nyersanyagnormákat és a térítési díjakat az alábbiakban 
állapítja meg: 
 
1.§12 A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által – a gyermekek napközbeni 
ellátása keretében – a bölcsődében, az óvodában, általános iskolában biztosított 
étkeztetésre, valamint a személyes gondoskodás körébe tartozó étkeztetésre. 
1/A.§3A gyermekintézményekben az intézmény vezetője által meghatározott 
munkakörökben dolgozók – akik közvetlenül vesznek részt a gyermekek 
élelmezésében, az ételek elkészítésében, szállításában, illetve a gyermekek 
étkezésének bonyolításában – jogosultak a rezsiköltség nélküli intézményi térítési díj 
fizetésére. 
2.§(1)4 A gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagköltségének és a 
gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj egy napra és egy ellátottra jutó összegét, 
valamint a kedvezményes felnőtt intézményi térítési díj összegét az 1. számú 
mellékletben meghatározott díjtáblázat tartalmazza. 
(2) Az általános forgalmi adó kulcsának törvényben elfogadott megváltozása esetén, 
a törvény hatálybalépésétől, az ott megjelölt mértékkel kell az 1. számú mellékletben 
foglalt nyersanyagnormát megnövelni. 
(3) A személyi térítési díjak megállapítása során – a normatív támogatáson túl – 
igénybe vehető kedvezményeket az egyes szociális-, és személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások, valamint a gyermekjóléti ellátások szabályozásáról szóló 
önkormányzati rendelet állapítja meg. 
3.§ (1) E rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a BiatorbágyNagyközség 
Képviselő-testülete intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak megállapításáról 
szóló 5/1996. (03.01.) Ör. számú rendelet. 

 Dr. Palovics Lajos Makranczi László 
 polgármester jegyző 

                                                           
1 Módosította a 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§.Hatályos: 2012. IV. 28-tól. 
2 Módosította a 20/2012. (VIII.1.) önkormányzati rendelet 1.§ (1). Hatályos: 2012. VIII. 2-tól. 
3 Beiktatta a 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2012. IV. 28-tól. 
4 Módosította a 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3.§. Hatályos: 2012. IV. 28-tól. 



1. számú melléklet 
a13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelethez56789 

 
 

Megnevezés Nettó 
térítési díj 

Ft/nap 

Térítési díj ÁFA 
(27%) értéke 

Ft/fő/nap 

Bruttó fizetendő 
térítési díj 
Ft/fő/nap 

 
Bölcsőde 

- reggeli 75 20 95 
- tízórai 38 10 48 
- ebéd 188 51 239 
- uzsonna 75 20 95 

Összesen 376 101 477 
Óvoda 

- tízórai 57 15 72 
- ebéd 204 55 259 
- uzsonna 42 11 53 
- tízórai diétás szakorvosi 

igazolással 
102 28 130 

- ebéd diétás szakorvosi 
igazolással  

228 62 290 

- uzsonna diétás szakorvosi 
igazolással 

102 28 130 

- tízórai diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

132 36 168 

- ebéd diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

244 66 310 

- uzsonna diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

142 38 180 

 
- tízórai 58 16 74 
- ebéd 222 60 282 
- uzsonna 55 15 70 
- tízórai diétás szakorvosi 

igazolással 
102 28 130 

- ebéd diétás szakorvosi 
igazolással  

228 62 290 

- uzsonna diétás szakorvosi 
igazolással 

102 28 130 

- tízórai diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

131 35 166 

- ebéd diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

233 63 296 

- uzsonna diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

134 36 170 

 
 

                                                           
5 Módosította a 6/2009. (09.03.) Ör. számú rendelet 1. §. 
6 Módosította a 7/2011. (04.01.) önkormányzati rendelet 1.§. 
7 Módosította a 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4.§. Hatályos. 2012. IV. 28-tól. 
8 Módosította a 20/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (2). Hatályos. 2012. VIII. 2-tól. 
9 Módosította: 4/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. §.  



Általános Iskolák 1-5 évfolyam 
Megnevezés Nettó 

térítési díj 
Ft/nap 

Térítési díj ÁFA 
(27%) értéke 

Ft/fő/nap 

Bruttó fizetendő 
térítési díj 
Ft/fő/nap 

 
- tízórai 68 18 86 
- ebéd 235 63 298 
- uzsonna 63 17 80 
- tízórai diétás szakorvosi 

igazolással 
107 29 136 

- uzsonna diétás szakorvosi 
igazolással 

107 29 136 

- tízórai diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

134 
 

36 170 

- ebéd diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

233 63 296 

- uzsonna diétás szakorvosi 
igazolás nélkül 

137 37 174 

Felnőtt intézményi térítési díj 
- bölcsőde 417 112 529 
 

 
  



2. számú melléklet 
a 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelethez1011 

 
 

Étkeztetés 

     Önköltség: étel 441 Ft/adag, szállítás: 485 Ft/adag 
Intézményi térítési díj, normál étel: 441 Ft/adag, szállítás: 264 Ft/adag 
Intézményi térítési díj diétás étel: 469 Ft/adag, szállítás: 264 Ft/adag 

     Személyi térítési díj 
 

Az egy főre eső havi 
jövedelem a mindenkori 

legkisebb öregségi nyugdíjhoz 
viszonyítva 

Normál étel: 
(bruttó)  

Diétás étel: 
(bruttó)  

Szállítás: (csak 
szállítást igénybe 

vevők) (bruttó) 

Ft/adag Ft/adag Ft/adag 

0 - 150% 0 – 42.750 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

150 - 200% 42.751 – 57.000 423 Ft 439 Ft 158 Ft 

200 - 250% 57.001 – 71.250 563 Ft 585 Ft 210 Ft 

250% - 71.251 - 705 Ft 733 Ft 264 Ft 

Érvényes: 2014.05.05-től 
   

      

                                                           
10 Beiktatta: 20/2012.(VIII.1.) önkormányzati rendelet 1. § (3). Hatályos: 2012. VIII. 2-tól. 
11  Módosította: 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2014. V. 05-től.  



Biatorbágy Város Képviselő- testülete 
9/2009. (10.30.) Ör. számú  

 rendelete  
 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról  
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: 
Szt.) 92. § (1)-(2) bekezdésében, foglalt feladatok helyi végrehajtására az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

A rendeleti szabályozás célja 
 
1. § A rendelet célja, hogy megteremtse a jogszabályi hátterét az egyénre szabott 
személyes gondoskodás nyújtásának a szociálisan rászorultak részére, figyelembe 
véve korukat, egészségi és mentális állapotukat, segítséget nyújtson a 
krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzésére, 
az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésére, valamint a krízis helyzet 
megszüntetésének elősegítésére, segítse a családokat a gyermekek felnevelésében, 
a veszélyeztetés megszüntetésében. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – kiterjed a 
Biatorbágy Közigazgatási területén lakcímmel rendelkező: 

 
a.) magyar állampolgárokra, 
b.) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c.) hontalanokra, 
d.) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, 
e.) az Szt. 3. §. (3) bekezdésében meghatározottakra. 

 
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. §. (1) bekezdésében meghatározott ellátások 
tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális 
Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen 
tartózkodó állampolgáraira is. 

 
(3) E rendelet tekintettel az Szt. 1. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazásra az 
alábbi pénzbeli, valamint természetben nyújtott szociális ellátási formákról 
rendelkezik: 

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: 
- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- családsegítés, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
- támogató szolgáltatás, 
- idősek nappali ellátása, 
- demens személyek nappali ellátása. 



 
(4) Biatorbágy Város Képviselő- testülete szakosított ellátás keretében átmeneti 
elhelyezést biztosít az arra rászorulóknak. 
 

Általános eljárási szabályok 

3. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevétele önkéntes. Az ellátás 
igénylése személyesen, vagy az igénylő törvényes képviselője kérelmére történik, de 
hivatalból is kezdeményezhető az ellátásra szoruló érdekében.  

(2) A kérelmet a gondoskodást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A 
tagintézmény-vezető minden esetben köteles az illetékességet, új igénylők esetén a 
szociális rászorultságot vizsgálni, illetve az Szt.-ben meghatározottak szerint 
felülvizsgálni. Házi segítségnyújtás esetén beszerzi a szociális szakértői bizottság 
véleményét a gondozási szükségletről. Étkeztetés és házi segítségnyújtás igénylése 
esetén beszerzi az igénylő havi jövedelméről szóló igazolást. 

(3) A kérelemhez vonatkozó jogszabályban, illetve az intézmény által meghatározott 
mellékleteket és igazolásokat - beleértve a speciális orvosi véleményt is - kell 
csatolni, mely a jogosultság elbírálásához és a térítési díj megállapításához 
szükséges. 

(4) A kérelemhez csatolni kell rendszeres jövedelem esetén (fizetés, nyugdíj) az 
utolsó havi nettó jövedelemigazolást, egyéb jövedelmeknél az utolsó 1 évet kell 
figyelembe venni. Amennyiben jövedelmét hitelt érdemlően igazolni nem tudja, a 
kérelmező büntetőjogi felelősége tudatában tett nyilatkozata is elfogadható. 

(5) Az ellátást nyújtó intézmény vezetője köteles az igénylőt 15 napon belül értesíteni 
arról, hogy jogosult-e a kért személyes gondoskodást nyújtó ellátásra, s ha igen, 
akkor mely időponttól és hol biztosítható az ellátás, valamint az ellátásért mennyi 
térítési díjat köteles fizetni. 
Az intézményvezető a férőhely elfoglalásakor a jogosulttal, vagy törvényes 
képviselőjével megállapodást köt, és erről 15 napon belül értesíti a fenntartót. 

(6) Amennyiben a bentlakásos szociális intézmény vezetője a felvételi kérelmet 
elutasítja, illetve az ellátás megszüntetéséről dönt, 15 napon belül írásban értesíti a 
jogosultat, illetve törvényes képviselőjét, valamint tájékoztatja a jogorvoslati 
lehetőségről. 

(7) A bentlakást is biztosító idősek otthonában történő elhelyezés az 
intézményvezető hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető jogszabályban 
meghatározottak szerint beszerzi a szociális szakértői bizottság véleményét a 
gondozási szükségletről, az igénylő havi jövedelméről és vagyoni helyzetéről szóló 
igazolást, valamint előgondozást végez.  

(8) Más települési, ill. megyei önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos 
intézményben, vagy egészségügyi gyermekotthonban történő elhelyezés esetén, a 
szociális intézményi beutalásról a Polgármester dönt. Ezen kérelmek esetén a 
gondozási szükséglet vizsgálatát a jegyző kezdeményezi, valamint kiadja a 
jogszabályban meghatározott jövedelem igazolást. 



(9) A gondoskodást nyújtó intézmény vezetője jogszabály szerinti nyilvántartást vezet 
az elutasítottakról, szükség esetén intézkedik a házi segítségnyújtás keretében 
történő gondozásról. A személyes szociális gondoskodásban részesülő személyekről 
az ellátó intézmény vezetője nyilvántartást vezet.  

 
Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások 

 
4. §12 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. Az étkeztetés intézményi- és személyi 
térítési díjáról az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról 
szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet rendelkezik. 

 
Étkeztetés  

 
5. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább 
napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve 
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, 
különösen: 

 
a)3 a 62 évnél magasabb koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk miatt. 

 
(2) Az étkeztetést az étel elvitelének lehetővé tételével, illetve lakásra szállításával 
kell biztosítani. 
 
(3)4 Az étkeztetésre való jogosultság elbírálásához  

a) az igénylőnek személyazonosító igazolványát és lakcímet igazoló hatósági 
bizonyítványát,  
b) az 5. § (1) bekezdés b), c), d) pontja szerinti igénylőnek a háziorvos, 
kezelőorvos igazolását, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
szakvéleményét kell bemutatnia. 

 
Házi segítségnyújtás 

 
6. § (1) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 

 
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 

                                                 
1 Módosította a 34/2011. (12.16.) önkormányzati rendelet 1. §. 
2 Módosította: 20/2012.(VIII.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1). 
3 Módosította a 34/2011. (12.16.) önkormányzati rendelet 2. §. 
4 Bevezette a 34/2011. (12.16.) önkormányzati rendelet 3. §. 



b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete 
higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, 

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok 
elhárításában való segítségnyújtást. 

 
(2) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult 
személy az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. 

 
(3) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – az Szt. 68/A. §. (4) 
bekezdése, valamint az (8) bekezdés szerinti kivétellel – vizsgálni kell a gondozási 
szükségletet. 

 
(4)5 A házi segítségnyújtás keretében nem kell fizetni térítési díjat az ellátott lakásán 
történő segítő beszélgetésért, mentális segítségnyújtásért. 
 

Családsegítés 
 
7. § A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen 
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 
8. § (1) A Képviselő-testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatási 
feladatait a Budaörs Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodásában 
foglaltak alapján biztosítja. 

 
(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi 
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő 
használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek 
részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása 
céljából nyújtott ellátás. 
 
(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 

 
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a 

helyszínen történő – 30 percen belüli - haladéktalan megjelenését, 
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében 

szükséges azonnali intézkedések megtételét, 
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás 

kezdeményezését. 
 
(4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás által biztosított szolgáltatás térítésmentes. 
A szolgáltatásra irányuló kérelmeket a Biatorbágyi Családsegítő Központ és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjénél kell előterjeszteni. 

 

                                                 
5 Bevezette a 34/2011. (12.16.) önkormányzati rendelet 4. § 



(5) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra irányuló kérelmek elbírálásánál az Szt. 
65.§- ban foglaltak az irányadók. 
 
(6) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az Szt. 65.§. (4) bekezdésében 
foglaltak alapján vizsgálni kell a szociális rászorultságot. 
 

Támogató szolgáltatás 
 
9. § (1) A Képviselő-testület az Szt. 65.§./C.- ban meghatározott támogató 
szolgáltatás feladatkörébe tartozó ellátásokat egyrészt a Budaörs Kistérség Többcélú 
Társulással kötött feladat-ellátási szerződésben foglaltak alapján, másrészt a Boldog 
Gizella Alapítvány által létrehozott Támogató Szolgálat útján biztosítja. 
 
(2) A Támogató Szolgálat keretében biztosított ellátások közül a szállítási 
szolgáltatás és a személyes segítés térítési díjköteles. A térítési díj összegét a 
hatályos jogszabályok alapján az ellátást biztosító intézmény szakmai vezetője 
határozza meg a fenntartó által elfogadott térítési díj táblázat alapján. 
 
(3) Amennyiben az ellátást igénybevevő a szolgáltatás igénybevételéért fizetendő 
térítés díj megfizetésére létfenntartása veszélyeztetése miatt nem képes, úgy annak 
a személynek a Képviselő-testület szociális rászorultsági alapon díjfizetési 
mentességet biztosít. 
 
(4) A díjfizetési mentességre jogosult személy által igénybe vett szolgáltatásért 
fizetendő térítési díjat a Képviselő-testület – számla bemutatása mellett - közvetlenül 
a szolgáltatást nyújtó intézménynek fizeti meg. 
 
(5) A személyi térítési díj elengedésére irányuló kérelmeket a Polgármester bírálja el. 
A személyi térítési díj elengedhető, ha az ellátást igénybevevő a térítési díjat nem 
képes létfenntartása veszélyeztetése miatt megfizetni. Különösen veszélyeztetettnek 
minősül az a kérelmező, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át, 
egyedülálló kérelmező esetében annak 150 %-át. 
 

Idősek Nappali ellátása 
 
10. § (1) A Képviselő-testület az Szt. 65/F §-ban rögzített Nappali ellátás keretébe 
tartozó szolgáltatások meghatározott körét a Boldog Gizella Alapítvánnyal kötött 
feladat ellátási szerződés alapján az Idősek Klubja keretében biztosítja. 

 
(2) Az Idősek Klubja az Alapítvány által működtetett Boldog Gizella Otthonban nyert 
elhelyezést. Az Intézmény székhelye: Biatorbágy, Boldog Gizella utca 1. 
 
(3) Az Idősek Klubjában a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk 
ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozása biztosított. A Boldog 
Gizella Otthon a nappali ellátás keretében a gondozottak részére biztosítja: 

 
a) az étkeztetést, 
b) a közösségi teret, 
c) a társas kapcsolatokat, 



d) az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését. 
 
(4) Az Idősek Klubja ellátására irányuló kérelmet az ellátást biztosító intézmény 
vezetőjéhez kell benyújtani. Az intézmény vezetője dönt az ellátások 
igénybevételének módjáról és feltételeiről. 

 
(5) Az Idősek Klubjában történő ellátás – az étkeztetés kivételével – térítésmentes. 
 
(6) A Képviselő-testület az Idősek Klubjában nyújtott étkeztetés esetében azoknak a 
rászorulóknak biztosít térítési díjkedvezményt, akiknél a jövedelmi határok 
megfelelnek a 9. § (4) bekezdésében előírt feltételeknek. 
 
(7) Az étkezési díjkedvezményre irányuló kérelmek elbírálása a Polgármester 
átruházott hatáskörébe tartozik. 

 
Demens személyek nappali ellátása 

 
11. § A demens személyek nappali ellátását elsősorban a saját otthonukban élő, 18. 
életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a 
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia 
korképet megállapító szakvéleményével rendelkező személy igényelheti. 
 

Az ellátásért fizetendő térítési díjak, kedvezmények 
 
12. § (1) A térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás 
különbözete. A térítési díjak tekintetében, valamennyi ellátás esetében az Szt. 114-
119/B. §-aiban, valamint a 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben foglaltakat az 
irányadók. 

(2)6 A személyes gondoskodás körébe tartozó étkeztetés és házi segítségnyújtás 
intézményi- és személyi térítési díját a Képviselő- testület évente egyszer a 
költségvetési rendelethez igazodóan felülvizsgálja. A térítési díj év közben egy 
alkalommal az intézményvezető javaslatára korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki 
folyamatok indokolják. 

(3) A nappali ellátások – idősek, demensek nappali ellátása -, valamint a Támogató 
Szolgálat esetében az intézményi és személyi térítési díjakat a Boldog Gizella 
Alapítvány, mint fenntartó évente egyszer az előző évi kiadások zárszámadását 
követően állapítja meg, szolgáltatás típusonként külön-külön. 

(4) Az idősek klubjába történő személyszállítás és az étkezés kiszállítása 
térítésköteles. A személyszállításért és étkezés kiszállításáért a mindenkori 
intézményi térítési díjat kell megfizetni. 

(5) Az önkormányzat, mint intézményfenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az 
ellátottat: 

a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, 
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b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja 
jövedelemmel nem rendelkezik, 

és állami fenntartású bentlakásos ellátás esetében az Szt. 119. §. (2) 
bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs. 

(6) A lakáson történő étkeztetés térítési díja a kiszállítás költségét is tartalmazza. Ha 
az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére 
történik, a kiszállításért fizetendő térítési díjat csak egy személyre lehet 
megállapítani. Amennyiben egy családon, illetve háztartáson belül többen 
részesülnek házi segítségnyújtásban, a fizetendő térítési díjat külön-külön kell 
meghatározni. 

(7) Az idősek klubjába történő személyszállítás és az étkezés kiszállítása 
térítésköteles. A személyszállításért és étkezés kiszállításáért a mindenkori 
intézményi térítési díjat kell megfizetni. 

(8) A térítési díjat havonta előre kell megfizetni minden hónap 10. napjáig. Az 
intézmény vezetője ellenőrzi a befizetést. Az intézményvezető gondoskodik az 
igénybe nem vett térítési díj következő fizetés alkalmával történő beszámításáról 
vagy a fennmaradt összeg visszafizetéséről. Amennyiben a fizetendő térítési díj 
összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét 
visszamenőleg meg kell téríteni. 

(9)7 Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami 
hozzájárulás különbözete. Az önköltség napi díját egyedül élő esetében úgy kell 
számítani, hogy az a táblázatban meghatározott sávos jövedelmi határok alapján 
kiszámított napi önköltségi összegek 80 %-a legyen. 
 

Szakosított ellátási forma 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 

 
13. § (1) Az idősek gondozóháza azon időskorúak, valamint a 18. életévüket betöltött 
betegszemélyek számára nyújt ellátást, akik önmagukról betegségük miatt vagy más 
okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. 

 
(2) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi 
időtartamra biztosítanak teljes körű ellátást. 
 
(3) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátást Biatorbágy Város Képviselő-
testülete a Boldog Gizella Alapítvánnyal kötött feladat-ellátási szerződésben foglaltak 
alapján biztosítja. 
 
(4) Az átmeneti elhelyezésre irányuló kérelmek elbírálása a Polgármester átruházott 
hatáskörébe tartozik.  

 
Soron kívüli elhelyezés 
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14. § Ha a jogosult szociális helyzete, egészségi állapota a soron kívüli ellátást 
indokolja, a szolgálat vezetője a sorrendet figyelmen kívül hagyva gondoskodik az 
ellátásáról. 
 

A jogosultak érdekvédelme 
 

15. § (1) A jogosult és hozzátartozója, valamint a jogosult érdekeit képviselő 
társadalmi szervezet a házirendben foglaltak szerint panasszal fordulhat az 
alapszolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez. 
 

Záró rendelkezések 
 
16. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
     Dr. Palovics Lajos       Makranczi László  

polgármester         jegyző 
 
 

  



1. számú melléklet 
a 9/2009. (10.30.) önkormányzati rendelethez89101112 

 
 
 
 

Étkeztetés 
Intézményi térítési díj:  
Önköltség: 963 Ft/adag 
Állami támogatás: 221 Ft/adag 
Intézményi térítési díj: 742 Ft/adag 

 
    

Önköltség: étel 441 Ft/adag, szállítás: 485 Ft/adag 
Intézményi térítési díj, normál étel: 441 Ft/adag, szállítás: 264 Ft/adag 
Intézményi térítési díj diétás étel: 469 Ft/adag, szállítás: 264 Ft/adag 
     

Személyi térítési díj 
 

Az egy főre eső havi 
jövedelem a mindenkori 

legkisebb öregségi nyugdíjhoz 
viszonyítva 

Normál étel: 
(bruttó)  

Diétás étel: 
(bruttó)  

Szállítás: (csak 
szállítást igénybe 

vevők) (bruttó) 

Ft/adag Ft/adag Ft/adag 

0 - 150% 0 – 42.750 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

150 - 200% 42.751 – 57.000 423 Ft 439 Ft 158 Ft 

200 - 250% 57.001 – 71.250 563 Ft 585 Ft 210 Ft 

250% - 71.251 - 705 Ft 733 Ft 264 Ft 

Érvényes: 2014.05.05-től    
Személyi térítési díj 

 
Az egy főre eső havi jövedelem a 
mindenkori legkisebb öregségi 
nyugdíjhoz viszonyítva 

Étel ár (bruttó) 
Ft/nap/adag 

Ebből szállítási díj 
Ft/nap/adag 

0-150% 0-42.750 0 Ft 0 Ft 
150-200% 42.751-57.000 445 Ft 122 Ft 
200-250% 57.001-71.250 594 Ft 161 Ft 
250%- 71.251- 742 Ft 203 Ft 
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2. számú melléklet13141516 
a 9/2009. (10.30.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Házi segítségnyújtás 
 
Önköltség: 1689 Ft/óra 
Intézményi térítési díj: 1010 Ft/óra 

 
 

Személyi térítési díj 

Az egy főre eső havi jövedelem a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíjhoz viszonyítva 

Térítési díj összege:  

(Ft/fő/óra) 

0-200% 0-57 000 0 Ft 

200-250% 57 001-71 250 202 Ft 

250-300% 71 251-85 500 379 Ft 

300-350% 85 501-99 750 505 Ft 

350-400% 99 751-114 000 694 Ft 

400% -  114 001- 1 010 Ft 
 
Érvényes: 2014.05.05-től 

   
 
 

Házi segítségnyújtás 
Önköltség: 1689 Ft/óra 
Intézményi térítési díj: 1010 Ft/óra 

Személyi térítési díj 

Az egy főre eső havi jövedelem a mindenkori legkisebb 
öregségi nyugdíjhoz viszonyítva Térítési díj összege:  

                                                 
13 Módosította: 4/2010. (03.30.) Ör. számú rendelet 1. §. 
14 Módosította: 34/2011. (12.16.) Ör. számú rendelet 1. §. 
15 Módosította: 13/2013.(V.24.) önkormányzati rendelet 2. §. 
16  Módosította: 9/2014.(V.05.) önkormányzati rendelet 1.§ (2). Hatályos: 2014.V.05-től 



(Ft/fő/óra) 

0-200% 0-57 000 0 Ft 

200-250% 57 001-71 250 202 Ft 

250-300% 71 251-85 500 379 Ft 

300-350% 85 501-99 750 505 Ft 

350-400% 99 751-114 000 694 Ft 

400% -  114 001- 1 010 Ft 
 
Érvényes: 2014.05.05-től 
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