
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 
AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: Szociális Intézményeink önköltség számítási szabályának 
felülvizsgálatáról 

MELLÉKLETEI: 

- Gólyafészek Bölcsőde intézményvezető levele 

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önköltség számítási szabályzata 

- Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde korábbi önköltségszámítási szabályzata 

- egyes gyermekjóléti és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal kapcsolatos 
rendelettervezet  

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének levele 

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője által küldött táblázat a térítési díjakról 

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önköltségszámítási szabályzata 

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület 

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt 

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. szeptember 29.  

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság, 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   

MEGHÍVOTTAK: Tóth Mihály Attila intézményvezető, Regős Zoltánné intézményvezető 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Tóth Mihály Attila intézményvezető, Regős Zoltánné 
intézményvezető, Jegyzői titkárság, Pénzügyi Osztály 

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester  

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Veres-Czinege Anita közművelődési és 
köznevelési referens 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző 

 

2022. szeptember 14. 



V á r o s  P o l g á r m es t e r e  
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. •  
Telefon: 06 23 310-174, Fax: 06 23 310-135 • 
E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

 
        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 és az egyes 
gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet 9/A.§ (8) 
bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a Képviselő-testület minden év április 
első napjáig megállapítja. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal 
korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
 
A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde önköltség számítási szabályzatának 
felülvizsgálata:  
 
A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde intézményvezetője megküldte az intézmény 
étkezési díjára vonatkozó módosító javaslatát. 
Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. 
(10.03.) Ör. számú rendeletmódosítás 1. számú mellékletében, valamint a 
Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde vezetőjének levelében az étkezésre vonatkozó 
módosító javaslata láthatók. 

A 2018-as évben megállapított gyermek étkezési díjhoz képest intézményvezető 
asszony 38%-os emelést javasol.  
 
Jelenlegi étkezési díj: 381,-Ft + 27% ÁFA = 484,-Ft/nap 
Javasolt étkezési díj: 526,-Ft + 27% ÁFA = 668,-Ft/nap 
 
A felnőtt intézményi térítési díj pedig bruttó 529,- Ft/fő/nap összegről 730,- Ft/fő/nap 
összegre, szintén 38 %-kal emelkedne. 
 
Az emelés fő indokai között szerepel a fogyasztói árak jelentős emelkedése, mely a 
bölcsőde által leginkább használt alapanyagok tekintetében 54,01%-kal nőtt.  
 
 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önköltség számítási szabályzatának 
felülvizsgálata: 
 
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 
rendeletmódosítás 1. számú melléklete tartalmazza a Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat szociális gondozás, szociális segítés önköltség összegét.  
Az önköltségszámítási szabályzat alapján az intézményi térítési díjat az intézmény 
2022.10.01. napjától érvényesíteni kívánja a személyi térítési díjban, melyek átlag 
emelkedése 5%. 

 
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetében az önköltség 2.825 Ft/óráról 
3.125 Ft/órára növekedett, és az intézményi térítési díj 2.330 Ft/óráról 2.055 
Ft/órára csökkent (az állami költségvetési támogatás emelkedése miatt), így a 
személyi térítési díj emelésére a veszélyhelyzeti jogszabályi korlát elmúltával már 
lehetőség van. 
 
Az önköltség emelkedését indokolja a bérek emelkedése, az üzemanyag emelkedése 
a külterületen jelentkező igények miatt. 
 

(Ft/fő/óra)

0-250% 0-71250 0 Ft

250-350% 71 251-99750 295 Ft

350-450% 99751-128250 595 Ft

450-500% 128251-142500 895 Ft

500-550% 142501-156750 1 210 Ft

550-600% 156751-171000 1 625 Ft

600 -% 171001- 2 055 Ft

Érvényes: 2022.10.01-től

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

Térítési díj összege: 

A 9/2009. (10.30) Önkormányzati rendelet melléklete

1. számú melléklet

Házi segítségnyújtás

Önköltség (személyi gondozás, szociális segítés): 3125 Ft/óra

Intézményi térítési díj (személyi gondozás, szociális segítés): 2055 Ft/óra

Személyi térítési díj (személyi gondozás, szociális segítés) 



A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú 
rendeletmódosítás 1. számú mellékletében, valamint a Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének levelében a házi segítségnyújtásra vonatkozó 
módosító javaslata láthatók.  

 

Az előterjesztésben foglaltak alapján kérem a mellékelt rendelettervezetek 
megtárgyalását! 

 

Biatorbágy, 2022. szeptember 14. 

                                         Tarjáni István s.k. 
                                                                                                  polgármester 

 
 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

../2022. (IX. 29.) határozata 

 
Szociális intézményeink önköltség számítási szabályának felülvizsgálatáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális 
Intézményeink önköltség számítási szabályának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést  
és a következőképpen határoz: 
 

1) a Gyvt. 151.§ (2f) bekezdés alapján a fenntartó a Biatorbágyi Gólyafészek 
Bölcsődében a gyermekétkezés térítési díját 668.- Ft/fő/napban, a felnőtt 
étkezés térítési díját pedig 730.- Ft/fő/napban állapítja meg. 

2) a 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdése alapján a fenntartó a Biatorbágyi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat önköltségét 3.125,-Ft/óradíjban 
állapítja meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői titkárság           



 

Biatorbágy Város Önkormányzat 

Gólyafészek bölcsőde 

2051. Biatorbágy, Szent István u. 2. 

Telefon: 06 23 820-100, 06 30 337-4766 

E-mail: regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu  

 

Iktatószám: K 106 / 2022. 

 

 

 

 

Önköltségszámítási Szabályzat 

felülvizsgálata 
 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat 

 GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE 

 

 

 

2022. év /2. módosítása 
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Biatorbágy Város Önkormányzat 

Gólyafészek bölcsőde 

2051. Biatorbágy, Szent István u. 2. 

Telefon: 06 23 820-100, 06 30 337-4766 

E-mail: regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu  

 

                                                                                                        Iktatószám: K 106/ 2022. 

Címzettek: 

Tisztelt Polgármester úr  

Tisztelt Testület Tagjai 

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság Tagjai 

 

Tárgy:   

Önköltségszámítási Szabályzat felülvizsgálata 

           

Tisztelt Címzettek! 

 

 

 

Gólyafészek Bölcsőde épületében kialakított főzőkonyha közétkezési feladatot lát el. 

Gyermekek napi négyszeri ellátásban részesülnek (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna). 

  

A gyermekek bölcsődei étkezési díja 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelkezése alapján 

484,-Ft/fő/nap. 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2022. március 31-én megtartott 

ülésén a Szociális Intézmények önköltség számítási szabályának felülvizsgálatáról szóló 

előterjesztést követően továbbra is „A Gyvt. 147.§ (4) bekezdése alapján a fenntartó az 

intézmény térítési díját 484,-Ft/fő/napban állapítja meg.” [101/2022. (III.31.) határozat] 

 

A vészhelyzettel összefüggően átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 5. § (4) 

bekezdés alapján a helyi önkormányzat 2022. augusztus 31-ig új díjat nem állapíthatott meg, 

meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthette ki. 

 

Gólyafészek Bölcsőde étkezési díjának módosítását olyan körülmények teszik szükségessé, 

amelyeket kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, tekintettel az alábbiakra. 

 

2022. júliusában a fogyasztói árak átlagosan 13,7%-kal, augusztusban 15,6%-kal  meghaladták 

az egy évvel korábbit. A fogyasztói árak egy hónap alatt átlagosan 2,3%-kal nőtek. 

A KSH adatai alapján az elmúlt egy évben az élelmiszerárak és a tartós fogyasztási cikkek ára 

emelkedett leginkább. 2021. januárjához képest azoknak az élelmiszereknek az ára, amellyeket 

a bölcsődénk leginkább használ 54,01%-kal nőt: 

 

Tej   37,08, 

Tejföl   71,87, 

Tehéntúró  28,28, 

Trappistasajt  32,96, 

Natúr joghurt  78,59, 

Kefír   142,23, 
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Biatorbágy Város Önkormányzat 

Gólyafészek bölcsőde 

2051. Biatorbágy, Szent István u. 2. 

Telefon: 06 23 820-100, 06 30 337-4766 

E-mail: regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu  

 

Liszt   45,11, 

Étolaj   58,12, 

Fehérkenyér  28,12, 

Teljeskiőrlésű kenyér 43,82, 

Túrós batyu  57,17, 

Kalács   44, 

Csirke felsőcomb filé 81,09  

Pulyka felsőc filé 50,15% 

Hal   11,56%-kal drágult. 

 

Jelentősen megugrottak az energia- és alapanyagárak. Az elektromos áram 1,9-szeresére, a gáz 

6-szorosára emelkedett a tavalyi évhez képest. Az infláció tetőzésének időpontja egyre inkább 

kitolódik és a forint gyengülése is történelmi szintre emelkedett. 

 

Az élelmiszer- és energiaárak nagymértékű növekedése okán az élelmiszernyersanyag 

normákról és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. sz 

mellékletében megállapított díjak felülvizsgálatát és módosítását szeretnénk kérni, ami a 

működéshez elengedhetetlen. 

 

A 2018-as évben megállapított étkezési díjhoz képest 38%-os emelést javaslunk.  

 

Jelenlegi étkezési díj: 381,-Ft + 27% ÁFA = 484,-Ft/nap 

Javasolt étkezési díj: 526,-Ft + 27% ÁFA = 668,-Ft/nap 

 

 

 

Biatorbágy, 2022. augusztus 11. 

 

 

 

                                             Tisztelettel: 

 

                                                           
                                                                                                          Regős Zoltánné 

                                                                                                          Intézményvezető 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A járványhelyzet elmúltával a házi segítségnyújtás térítési díjának emelését javaslom. Az 
önköltségszámítási szabályzat alapján az intézményi térítési díjat a költségvetési rendelethez 
kapcsolódóan a fenntartó önkormányzat idén áprilistól módosította, amit most érvényesíteni 
kell a személyi térítési díjban. A mellékelt táblázatban szerepelnek a tételek, melyek átlag 
emelkedése 5%. 

Kérem, hogy a 9/2009 (10.30.) Ör sz. rendelet 2. számú melléklete helyébe a jelen levelemhez 
mellékelt térítési díj táblázat kerüljön. Érvényesítés kezdete: 2022. 10. 01. 

Nagyon köszönöm! 

--- 
Tóth Attila 
intézményvezető 
Biatorbágyi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
06303374785 
 



(Ft/fő/óra)

0-250% 0-71250 0 Ft

250-350% 71 251-99750 295 Ft

350-450% 99751-128250 595 Ft

450-500% 128251-142500 895 Ft

500-550% 142501-156750 1 210 Ft

550-600% 156751-171000 1 625 Ft

600 -% 171001- 2 055 Ft

Érvényes: 2022.10.01-től

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

Térítési díj összege: 

A 9/2009. (10.30) Önkormányzati rendelet melléklete

1. számú melléklet

Házi segítségnyújtás

Önköltség (személyi gondozás, szociális segítés): 3125 Ft/óra

Intézményi térítési díj (személyi gondozás, szociális segítés): 2055 Ft/óra

Személyi térítési díj (személyi gondozás, szociális segítés) 











































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

Biatorbágy Város Képviselő-testületének, az élelmezési nyersanyagnormákról és a 
fizetendő térítési díjról szóló 13/2008. (10. 03.) Ör. számú rendelete, valamint 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 9/2009. (10. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról 

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

1. Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról szóló 9/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosítása 

1. § 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 9/2009. (10. 30.) 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 módosítása 
2. § 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő 
térítési díjról szóló 13/2008. (10. 03.) Ör. számú rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet 
lép. 

3. § 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő 
térítési díjról szóló 13/2008. (10. 03.) Ör. számú rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet 
lép. 

4. § 
Nem lép hatályba Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének az élelmezési 
nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjról szóló 13/2008. (10. 03.) Ör. számú 
rendelete módosításáról szóló 17/2022. (IX. 02.) önkormányzati rendelete 
a) 1. §-a, valamint 
b) 3. §-a. 

5. § 
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. október 1. napján lép 
hatályba. 
(2) A 3. § 2023. február 1. napján lép hatályba. 

 
Tarjáni István         dr. Szabó Ferenc 
 polgármester                   jegyző 

  



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

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

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

(Ft/fő/óra)

0-250% 0-71250 0 Ft

250-350% 71 251-99750 295 Ft

350-450% 99751-128250 595 Ft

450-500% 128251-142500 895 Ft

500-550% 142501-156750 1 210 Ft

550-600% 156751-171000 1 625 Ft

600 -% 171001- 2 055 Ft

Érvényes: 2022.10.01-től

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

Térítési díj összege: 

A 9/2009. (10.30) Önkormányzati rendelet melléklete

1. számú melléklet

Házi segítségnyújtás

Önköltség (személyi gondozás, szociális segítés): 3125 Ft/óra

Intézményi térítési díj (személyi gondozás, szociális segítés): 2055 Ft/óra

Személyi térítési díj (személyi gondozás, szociális segítés) 



 
2. melléklet a …./2022. (     .) önkormányzati rendelethez 

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

 
     

Megnevezés Bruttó fizetendő 
térítési díj 
Ft/fő/nap 

 

Bölcsőde 

- reggeli 133 

- tízórai 67 

- ebéd 334 

- uzsonna 134 

Összesen 668 

Óvoda 

- tízórai 114 

- ebéd 283 

- uzsonna 97 

Általános iskolák 1-4 évfolyam 

- tízórai 124 

- ebéd 325 

- uzsonna 112 

Általános Iskolák 5-8 évfolyam 

- tízórai 125 

- ebéd 327 

- uzsonna 115 

Felnőtt intézményi térítési díj 

- bölcsőde 730” 

 



 

3. melléklet a …./2022. (     .) önkormányzati rendelethez 
„1. melléklet a 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelethez 

Megnevezés Bruttó fizetendő 
térítési díj 
Ft/fő/nap 

 

Bölcsőde 

- reggeli 133 

- tízórai 67 

- ebéd 334 

- uzsonna 134 

Összesen 668 

Óvoda 

- tízórai 137 

- ebéd 340 

- uzsonna 116 

Általános iskolák 1-4 évfolyam 

- tízórai 148 

- ebéd 390 

- uzsonna 135 

Általános Iskolák 5-8 évfolyam 

- tízórai 158 

- ebéd 413 

- uzsonna 145 

Felnőtt intézményi térítési díj 

- bölcsőde 730  

„ 

 



INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Biatorbágy 
Város Képviselő-testületének az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. 
számú rendelete rendelkezik az étkezési térítési díj összegéről. 
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. 
 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetében az önköltség és az 
intézményi térítési díj változott, ezek átvezetése szükséges 9/2009. (10.03.) Ör. számú 
rendeletben. 
 

2. §-hoz 

Az intézményii térítési díjak meghatározása 2022. október 1. napjától kezdődően. 
A bölcsődei gyermek étkezés térítési díja a 2022. év október 1. napjától 485.-Ft/fő/napról 
668.-Ft/fő/napra, a felnőtt étkezés térítési díja 529.-Ft/fő/napról 730 Ft/fő/napra módosul, ezt 
a módosítást szükséges átvezetni a 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendeletben. 
 

3. §-hoz 

Az intézményi térítési díjak meghatározása 2023. február 1. napjától kezdődően. 
 

4. §-hoz 

A bölcsődei étkezés térítési díja is emelkedik a 2022. év október 1-jétől, amelyet nem 
tartalmaz a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének az élelmezési 
nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjról szóló 13/2008. (10. 03.) Ör. számú 
rendelete módosításáról szóló 17/2022. (IX. 02.) önkormányzati rendelete. 

Tekintettel arra, hogy a 17/2022. (IX. 02.) önkormányzati rendelet még nem lépett hatályba, 
így nem lehet módosítani, csak a hatályba nem lépéséről rendelkezni, majd ezt követően 
ismét módosítani. 

5. §-hoz 

Hatálybaléptető rendelkezés.  
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