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ELŐTERJESZTÉS
Szociális Intézményeink önköltség számítási szabályának felülvizsgálatáról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Gyvt.) 147.§.(3) bekezdésében foglaltak alapján az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009.
(10.30.) Ör. számú rendelet 9/A.§.(8) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a Képviselőtestület minden év április első napjáig megállapítja. A veszélyhelyzet bevezetésével előállt helyzetre
tekintettel ebben az évben a megállapításra a veszélyhelyzet megszűnését követően, a testületi
munka megindulásával, az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján kerül sor.
Regős Zoltánné a Gólyafészek Bölcsőde vezetője eljuttatta kérelmét a 2020. évi önköltség számítási
szabályzat elfogadására vonatkozóan.
A 2020. évi önköltség érinti az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009.(10.30.) Ör. számú
rendeletet 9/A.§.(5) bekezdését, mely szerint
„ A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja -6715.- Ft/fő/nap. A
gyermekjóléti alapellátásként biztosított bölcsődei gondozás személyi térítési díja sávosan, az
egy főre eső jövedelem függvényében kerül meghatározásra:
a) amennyiben az egy főre eső nettó jövedelem 0-39.000 Ft között van, akkor a napi gondozási
díj 0 Ft;
b) ha az egy főre eső nettó jövedelem meghaladja a 39.000 Ft-ot, akkor a napi gondozási díj az
egy főre eső nettó jövedelem és a 39.000 Ft különbözetének 1%-a, azonban a gondozási díj
legmagasabb mértéke 1.000 Ft/fő/nap;
c) aki nem kíván jövedelemigazolást benyújtani 1.000 Ft/fő/nap összegű gondozási díjat fizet.”
A fentieken túl az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról 13/2008.(10.03.) Ör.
számú rendelet 1. számú mellékletében szereplő bruttó fizetendő térítési díj 484 Ft/fő/nap összege
változatlan marad.
Intézményvezető Asszony csatolta kérelméhez a 2020. évi Önköltség számítási Szabályzatot, valamit
az előterjesztés része és melléklete az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009.(10.30.) Ör.
számú rendeletet 9/A.§.(5) bekezdésének módosítására vonatkozó javaslatát.
A Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§(1) bekezdésében
foglaltak alapján az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az
intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési
díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. A
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009.(10.30.) önkormányzati rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szociális gondozás,
szociális segítés önköltség összegét.
Tóth Attila a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője eljuttatta kérelmét a 2020.
évi önköltség számítási szabályzat elfogadására vonatkozóan.
A rendeletek módosítására legutóbb 2018. évben került sor.

Jelenlegi díjak:
Önköltség (személyi gondozás, szociális segítés): 2408Ft/óra
Intézményi térítési díj (személyi gondozás, szociális segítés): 1780Ft/óra
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009.(10.30.) Ör. számú rendelet 2. számú
mellékletében a házi segítségnyújtásra vonatkozó módosító javaslatok a táblázatba jelölve látható.
Alkalmazva az önköltség számítás szabályzatához, a házi segítségnyújtást igénybe vevők jövedelmi
szintjén és a térítési díjakon is változtatási javaslata van az Intézményvezetőnek. A térítési díj
emelkedésének legfőbb oka az ellátást nyújtó munkatársak bérének növekedése (szakmai
minimálbér és bérpótlék). A jövedelmi oszlop változtatásában a helyi szociális rendelet legutóbbi
változtatásának szellemiségét vette át, amelyben a képviselő-testület megemelte az igénybe vevők
jövedelem határait. E mellett figyelembe kellett vennem a szociális törvényben lévő küszöböket,
miszerint a szolgáltatásért maximum az igénybe vevő jövedelmének 20%-át lehet elkérni.
Változási javaslat:
Önköltség (személyes gondozás, szociális segítség):2825.- Ft/óra
Intézményi térítési díj ( személyi gondozás, szociális segítség): 2330.-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)
0ft

0-250%

0-71 2500

250-350%

71 251 -99 750

280Ft

350-450%

99 750-128 250

565Ft

450-500%

128 250-142 500

855Ft

500-550%

142 501-156 750

1155Ft

550 - 600%

156 751-171 000

1550Ft

600 -%

171 000-

1960Ft

Tóth Attila a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője a melléklet szerint
módosítani javasolja a Szolgálat térítési díjait.
Mindkét intézményvezető írásos indoklása az előterjesztés mellékletét képezi.
Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a mellékelt rendelettervezet megtárgyalását.

Biatorbágy, 2020. június 24.

Tarjáni István s.k
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2020. (
.) határozata
Szociális Intézményeink önköltség számítási szabályának felülvizsgálatáról
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek
Bölcsőde 2020. évi önköltség számítási szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést és
úgy dönt, hogy
-

-

A Gólyafészek Bölcsőde 2020. évre megállapított szolgáltatási önköltsége 1 551
206.- forint
„A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1)
bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés
kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben
biztosított támogatás különbözete.” - 2020. évre a térítési díj napi összege, átlag 21
nappal számolva –6715.- forint,
a Gyvt 147.§ (4) bekezdés alapján a fenntartó az intézményi térítési díját 484.Ft/fő/napban állapítja meg.

A határozat melléklete a Gólyafészek Bölcsőde 2020. évi önköltség számítási szabályzata.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE
2051 Biatorbágy, Szent István u. 2.
Bölcsődei ellátás tervezett önköltségszámítása 2020. évre
Sorszám
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Megnevezés
Gólyafészek Bölcsőde 2020. évi költségvetése alapján
Személyi juttatások
Munkaadói járulékok
Dologi kiadások
Beruházás

Intézményi térítési díj gondozásra (7-ből 8.sor)

7 440 000
168 715 605
79 211 000
89 504 605

Élelmezési tervezett nyersanyag ktg. 24% áfával 6 000 0000 Ft
nettó (58fő)
Szolgáltatási önköltség összege (5-6 sor )
Összesen állami támoggatás (szolg. önktg. 47%-a)

15.

Osztószám - ellátási napok száma költségvetési törvény alapján

16.

Tervezett nyitvatartási napok száma a tárgy évben

17.

Tervezett ellátotti létszám

12.
13.

40 378 610
3 332 170

176 155 605

14.

11.

112 719 000
19 725 825

Éves összes tervezett kiadás (1+2+3+4 sor)

Intézményi gondozási térítési díj-1 ellátottra 1 évre (9.sor/57,7
fővel)
Intézményi gondozási térítési díj-1 ellátottra 1 hónapra (10sor/12
hóval)
Intézményi gondozási térítési díj 1 ellátottra 1 napra (10.sor /231
nap)
Intézményi gondozási térítési díj 1 ellátottra 1 órára (12.sor/12
órával)
Intézményi étkezési térítési díj - napi 4 x étkezés /fő (nettó 381
Ft/fő/nap)

10.

Bruttó Ft

1 551 206
129 267
6 715
560
484 Ft
231 nap
233 nap
57,7

Biatorbágy, 2020.03.13.
Regős Zoltánné/ intézményvezető
Külön elszámolás a Kormányhivatallal!!!

2. sz. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék 2020.
3 fő 188 002Ft/hó x 12hó

2 256 024

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE
2051 Biatorbágy, Szent István
u. 2.

Bölcsődei ellátás állami támogatása
2020.

TERVEZET

2020. évi LXXI. Törvény alapján

Megnevezés

II.5. Intézményi étkeztetés
támogatása
a) gyerm élelm
dolgozók bértámogatása

Gólyafészek
Bölcsőde 84
fh.

Számítás- magyarázat

0

Dsz = (L/25+Lk/25)*F (84/25+50/25) x 1 = 3,36 + 2x 1 =
5,36 Tsz = Dsz * ÁBd 5,36 x 195.000= 1 045 200 Ft/év
T <= Kgy - Szt Kgy(9.200.000 - Tsz1.045.200) –Szt
7.160.000 = 994 800 Ft/év

0

Nem igénylik az étkezést! Gyvt. 21/C.§ (2a)

0

b) üzemeltetési támogatás
c) A rászoruló gyermekek szünidei
étkeztetésének támogatása (285 )
III. 6. Bölcsőde támogatás
a) szakdolgozók bértámogatása (12 fő)

41 620 000

b) üzemeltetési támogatás 32 000 Ft
adóerő - képesség 2700 x 11 312 fő =
? ( Bt.100e Ft feletti)

37 591 000

Gyvt. 21/B. § (1) Ingyenes étkezés
6235(27 fő x 231)x (381 )484 br Ft =

0
79 211 000

Összesen:
Biatorbágy, 2020.03.13.

Regős Zoltánné intézményvezető

Számoló tábla alapján a tervezve.

46/2018.(III.19.) Korm rendelet - Kieg támogatásbölcsődét fenntartó 32 000 forint egy lakosra jutó
adóerő-képesség feletti adóerő-képességgel
rendelkező önkormányzatok számára.
Kieg
szabályok 2a

Tervezéskor, elszámoláskora naponta
ténylegesen ingyenes étkezésben részesülő
gyermekek száma alapján összesített gondozási
napok számát szorozzuk a napi br. élelmezési
díjjal.

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (. .) önkormányzati rendelete
az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló
8/2009. (X.30.) 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 gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban. Gyvt.) meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. számú rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 9/A.§, (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„ A bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás intézményi térítési díja
6715.-Ft/fő/nap. A gyermekjóléti alapellátásként biztosított bölcsődei gondozás
személyi térítési díja sávosan, az egy főre eső jövedelem függvényében kerül
meghatározásra:
a) amennyiben az egy főre eső nettó jövedelem 0-39.000 Ft között van, akkor a
napi gondozási díj 0 Ft;
b) ha az egy főre eső nettó jövedelem meghaladja a 39.000 Ft-ot, akkor a napi
gondozási díj az egy főre eső nettó jövedelem és a 39.000 Ft különbözetének
1%-a, azonban a gondozási díj legmagasabb mértéke 1.000 Ft/fő/nap;
c) aki nem kíván jövedelemigazolást benyújtani 1.000 Ft/fő/nap összegű
gondozási díjat fizet.”
2. § E rendelet 2020. augusztus 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Tarjáni István
polgármester

dr. Hajdu Boglárka
jegyző

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő- testületének
…/2020.( .) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
9/2009. (10.30.) 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. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet
2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

2. § E rendelet 2020. augusztus 1. napjától lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Tarjáni István

dr. Hajdu Boglárka

polgármester

jegyző

2. melléklet a …./2020. (

.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet
a 9/2009. (10.03.) Ör. számú rendelethez

Házi segítségnyújtás
Önköltség (személyi gondozás, szociális segítés): 2825 Ft/óra
Intézményi térítési díj (személyi gondozás, szociális segítés): 2330 Ft/óra
Személyi térítési díj (személyi gondozás, szociális segítés)

Az ellátott havi jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíjhoz viszonyítva (Ft)

Térítési díj összege:
Ft/fő/óra

0-250%

0-71 2500

250-350%

71 251-99 750

280 Ft

350-450%

99 751-128 250

565 Ft

450-500%

128 251-142 500

855 Ft

500-550%

142 501-156 750

1 155 Ft

550-600%

156 751-171 000

1 550 Ft

600 -%

171 000-

1 960 Ft

Érvényes: 2020. augusztus 1-től

0 Ft

2. melléklet a …./2020. (…..) önkormányzati rendelethez
2. számú melléklet
a 9/2009. (10.03.) Ör. számú rendelethez

Házi segítségnyújtás
Önköltség (személyi gondozás, szociális segítés): 2825 Ft/óra
Intézményi térítési díj (személyi gondozás, szociális segítés): 2330 Ft/óra
Személyi térítési díj (személyi gondozás, szociális segítés)

Az ellátott havi jövedelme a mindenkori öregségi
nyugdíjhoz viszonyítva (Ft)

Térítési díj összege:
Ft/fő/óra

0-250%

0-71 2500

250-350%

71 251-99 750

280 Ft

350-450%

99 751-128 250

565 Ft

450-500%

128 251-142 500

855 Ft

500-550%

142 501-156 750

1 155 Ft

550-600%

156 751-171 000

1 550 Ft

600 -%

171 000-

1 960 Ft

Érvényes: 2020. augusztus 1-től

0 Ft

