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

rendelete 

Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról 
 
 

egységes szerkezetben a 6/2009.(09.03.) számú, a 7/2011.(04.01.) számú, a 9/2012.(IV.27.) 
számú, a 20/2012.(VIII.1.) számú, a 4/2013.(III.28.) számú, a 9/2014.(V.5.) számú, a 

29/2014.(XI.28.) számú, a 2/2017.(II.24.) számú, az 1/2018. (11. 23.) számú, a 8/2018. 
(IV.27.) számú, a 22/2018.(X.26.) számú, a 2/2020.(II.28.) számú és a 6/2022. (IV. 1.) 

önkormányzati rendeletekkel 
 

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.§3 A 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. 

 
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. 



3.§ (1) E rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Biatorbágy 
Nagyközség Képviselő-testülete intézményeiben fizetendő étkezési térítési díjak 
megállapításáról szóló 5/1996. (03.01.) Ör. számú rendelet. 
 
     Dr. Palovics Lajos     Makranczi László 
 polgármester         jegyző 
 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva 2022. április 14. napján. 
 
 
 
                dr. Hajdu Boglárka 
           jegyző 
 
 
 



1. számú melléklet 
a 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelethez5678910111213 

 
 

 
Megnevezés Bruttó fizetendő 

térítési díj Ft/fő/nap 
 

Bölcsőde 
- reggeli 97 

- tízórai 48 

- ebéd 243 

- uzsonna 97 

Összesen 485 
Óvoda 

- tízórai 105 

- ebéd 261 

- uzsonna 89 

Általános iskolák 1-4 évfolyam 
- tízórai 114 

- ebéd 300 

- uzsonna 103 

Általános Iskolák 5-8 évfolyam 
- tízórai 125 

- ebéd 327 

- uzsonna 115 

Felnőtt intézményi térítési díj 
- bölcsőde 529 

 
 

 
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. §.  
10 Módosította: 29/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2015. január 1-től.  
11 Módosította a 8/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. május 1. napjától 
12 Módosította a 22/2018.(X.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. november 1. napjától 
13 Módosította a 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. március 1. napjától 



 
 

142. számú melléklet 

 
     

Étkeztetés 
     

Önköltség (normál és diétás): 1930Ft/adag (étel: 676Ft+szállítás: 1254Ft) 
Intézményi térítési díj (normál és diétás): 1665Ft/adag  

 

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 
 

170-200% 48 451 - 57 000 300 Ft   115 Ft 
 

200-230% 57 001 - 65 550 605 Ft   235 Ft 
 

230-350% 65 551 - 99 750 830 Ft   320 Ft 
 

350% - 99 751- 1 100 Ft   425 Ft 
 

Érvényes: 2022. 04. 01-től”    
 

 
 

 
14 Módosította a 6/2022. (IV.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2022. április 1-jétől. 
 


