
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 
AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról 

 MELLÉKLETEI: 

- rendelet-módosítás tervezete 

      

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő- testület 

 

ÜLÉS TÍPUSA: rendkívüli, nyílt 

 

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. július 19. 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 

MEGHÍVOTTAK: - 

 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály 

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester  

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Lengyel Anita közbeszerzési és egészségügyi 
referens 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Major Mónika aljegyző 

 

2022. július 15. 

 

 



 

    
 
 

 



 
ELŐTERJESZTÉS 

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

 
 
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 
(továbbiakban: Átmeneti törvény) 147.§-ában foglalt helyi díjmegállapítási moratórium 2022. 
június 30-án megszűnt. (147. § (2) Az (1) bekezdés szerinti szervezet a 603/2020. (XII. 18.) 
Korm. rendelet hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2022. 
június 30. napjáig új díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem 
terjeszthet ki.) 
 
 
Az élelmiszer-és energiaárak nagymértékű növekedése okán az élelmezési 
nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008.(10.03.) önkormányzati 
rendelet 1. és 2. számú mellékletében megállapított díjak felülvizsgálata és módosítása 
szükségszerűvé vált az önkormányzat számára.  
 
A rendeletek módosításával az óvodák, iskolák és a Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat étkeztetési díjai kerültek felülvizsgálatra a BioGastro Kft által 
megküldött módosítási kérelem alapján. 
 
A Gólyafészek Bölcsőde a szeptemberi képviselő-testületi ülésre nyújtja be az 
önköltségszámítását és azzal együtt a gyermekek étkeztetésére vonatkozó módosítási 
javaslatát.   
 

A rendelet-módosítás tervezete az előterjesztés mellékleteként olvasható.  

Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

Biatorbágy, 2022. július 14. 

                                                                                      Tarjáni István s.k. 
                                                                                         polgármester  

  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 
Telefon: 06 23 310-174/213 mellék • Fax: 06 23 310-135  

E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 



Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022. (VII. ….) önkormányzati rendelete 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének az élelmezési nyersanyagnormákról és a 
fizetendő térítési díjról szóló 13/2008. (10. 03.) Ör. számú rendelete módosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 
bekezdés a) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő 
térítési díjról szóló 13/2008. (10. 03.) Ör. számú rendelet 1. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 
 

2. § 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő 
térítési díjról szóló 13/2008. (10. 03.) Ör. számú rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. 
melléklet lép. 
 

3. § 
Ez a rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 
Tarjáni István         dr. Hajdu Boglárka 
 polgármester                   jegyző 
 

  



1. melléklet a …./2022. (VII.  .) önkormányzati rendelethez 
 

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

Megnevezés Bruttó fizetendő 
térítési díj 
Ft/fő/nap 

 

Bölcsőde 

- reggeli 97 

- tízórai 48 

- ebéd 243 

- uzsonna 97 

Összesen 485 

Óvoda 

- tízórai  136,82 

- ebéd   339,55 

- uzsonna  115,98 

Általános iskolák 1-4 évfolyam 

- tízórai 148,30 

- ebéd  390,04 

- uzsonna  134,69 

Általános Iskolák 5-8 évfolyam 

- tízórai 158,00 

- ebéd  412,56 

- uzsonna  144,83 

Felnőtt intézményi térítési díj 

- bölcsőde 430,12  

 

 

[la1] megjegyzést írt: VÁLTOZATLAN AZ ÁR, 
szeptemberbe kerül be a Kt elé 

[l2] megjegyzést írt: VÁLTOZATLAN AZ ÁR, szeptemberbe 
kerül be a Kkt elé 
 



 

 

a 13/2008 (10.03) Ör.számú rendelethez  

2. számú melléklet    

     

Étkeztetés    
     

Önköltség (normál és diétás): 2145Ft/adag (étel: 892Ft, szállítás: 1253Ft) 
Intézményi térítési díj (normál és diétás): 1880Ft/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 - 57 000 0 Ft  0 Ft 

 57 001 - 75 900 515 Ft  265 Ft 

 75 901 - 105 000 1 035 Ft  545 Ft 

 105 001 - 138 
000 

1 420 Ft  745 Ft 

 138 001 -  1 880 Ft  990 Ft 

Érvényes: 2022. 09. 01-től    

  



INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Biatorbágy Város Önkormányzata a …../2022. (VII. ...) számú határozatával döntött a 
BioGastro Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról. A határozat alapján 
módosítani szükséges Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. 
számú rendeletét. 

 

                                                         Részletes indokolás 

Az 1.  §-hoz 

Az intézményii térítési díjak meghatározása. 
 

A 2. §-hoz 

Az intézményi önköltség, térítési díj és a személyi térítési díjak meghatározása. 
 

A 3. §-hoz 

Hatálybaléptető rendelkezés. 
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