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Előterjesztés 
Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, 

Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység 
önköltségének meghatározásáról és az intézményi térítési díjak 

megállapításáról 
 
1. előterjesztés száma: 59/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Szabó Ágnes, Setéth-Fazekas 

Hajnalka 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

− 1. melléklet – határozati javaslat 
− 2. melléklet – rendelet tervezet 
− 3. melléklet - Bölcsőde intézményi térítési díjainak önköltség megállapítása 
− 4. melléklet – Gondozási Központ intézményi térítési díjainak önköltség megállapítása 
− 5. melléklet - 19/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása                                              
- Humánerőforrások Bizottság, 
- Gazdálkodási Bizottság, 
- Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája:- minősített többség,                                                              
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 

29/1993. (II.17.) kormányrendelet 
- 328/2011 .29. kormányrendelet 
 

Tisztelt Képviselőtestület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
Tisztelt Város –és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
 

I. Általános indokolás 
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti 
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gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás 
keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat 
kell fizetni.   
A fenntartó megállapítja a Gyvt. 146. §-a szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami - a 
gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről 
szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több 
szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében szolgáltatásonként (ellátásonként) kell 
meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen 
költségeinek arányában történő megosztásával.  
A szolgáltatási önköltséget tárgyévre tervezett adatok alapján tárgyév április elsejéig kell 
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 
tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított 
térítési díjnál eltérően alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011 
(XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 5. § (2) bekezdése értelmében az 
intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érme bevonása 
következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. tv. 2. §-ának megfelelő 
módon kerekítve meghatározni. 
A kerekítés szabálya a következő: 

a) 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; 
b) a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; 
c) az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; 
d) a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0 

forintra végződő összegre kell kerekíteni. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 19/2014. (VI. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítására az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – 
Kapcsolat Központ intézménynél az intézményvezető által lefolytatott ellenőrzés 
eredményeképpen a díjak tekintetében változás nem történt, a házi segítségnyújtásban 
részesülő személyi térítési díjak kedvezmények köre bővült.  

Az intézményi térítési díjak megállapítása előtt szükséges az intézmény részéről az 
önköltségszámítást elvégezni, mely az intézményi térítési díjak megállapításának az alapja. 
Az intézményi térítési díj nem lehet magasabb, mint a megállapított önköltség. 
 
Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltségének meghatározása: 
Bölcsődei ellátás intézményi térítési díjának megállapítása az alábbi számítás alapján kerül 
megállapításra: 
A Gyvt. 147.§ (2) bekezdése értelmében a fenntartó a bölcsőde esetében kiszámolja az 
intézményi térítési díjat, melyet külön kell meghatározni a gyermek gondozására és külön az 
gyermekétkeztetésre vonatkozóan.  
Amennyiben a fenntartó úgy dönt, hogy nem kér a gondozásért térítési díjat, abban az esetben 
is ki kell számolni a gondozási intézményi térítési díjat. Ha a fenntartó nem kíván térítési díjat 
szedni a gondozásért, akkor az intézményi térítési díjat 0 Ft-ban kell meghatározni a gondozás 
esetén és ezt az önkormányzati rendeletben dokumentálni kell. 
Az intézményi térítési díj meghatározásának azért van relevanciája, mert a fenntartónak 
tudnia kell, hogy a bölcsőde milyen költségeket, kiadásokat jelent, másrészről pedig be tudja 
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mutatni, hogy amennyiben szedne gondozásra térítési díjat, az mennyibe kerülne a 
kötelezettek számára. 
 
A bölcsődében a gondozásra számított térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével 
csökkentett szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben 
biztosított támogatás különbözete. 
Az élelmezés nyersanyagköltsége meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt 
összeget kell figyelembe venni. (Kormányrendelet 9. § (1) bekezdés). 
 
A bölcsődei ellátáshoz a költségvetési törvény 494.100Ft/fő támogatást biztosít. A támogatás 
a gyermekvédelmi törvény alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott, 
bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. Az adott hónapban 
valamennyi nyilvántartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a 
hónapban nem hiányzott, nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen 
nyilvántartási napján sem a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott. 
Az intézményvezető által megállapított bölcsődei intézményi gondozási díj önköltség 
számítását a 3. melléklet mutatja. 
 
Az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató 
szolgáltatás, nappali ellátás önköltség számítását a 4. melléklet tartalmazza. 
 
A fentiek alapján a bölcsődei intézményi gondozási díj önköltsége: 
Számított gondozás intézményi önköltsége: 2 098 Ft/fő 
Számított gyermekétkeztetés önköltsége:       720 Ft/fő 
 
Gondozási Központ Szakmai Egység feladatellátásainak vonatkozásában számított 
önköltségek: 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) 
Korm. rendelet 3.§ (1) és (2) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat – a házi 
segítségnyújtás kivételével- ellátási napra vetítve kell megállapítani. Házi segítségnyújtás 
esetén az intézményi térítési díjat gondozási órában kell meghatározni. 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 116.§ (2) 
bekezdése alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele esetén a szociálisan 
nem rászorult személy térítési díjának összegét a fenntartó szabadon állapítja meg. 
 
Az intézmény vezetőjével folytatott konzultáció alkalmával az az elképzelés kristályosodott 
ki, tekintettel az intézmény szolgáltatásait igénybevevők személyi összetételére, 
fizetőképességére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 19/2014. 
(VI.27.) rendeletben meghatározott kedvezményekre, valamint a térítési díjak befolyt 
összegének nagyságára, nem indokolt az intézményi térítési díjak emelése, kismértékben a 
kedvezmények igénybevételének lehetősége bővült. Jelzi az előterjesztés, hogy a 2016. évi 
költségvetés is a 2015. évre megállapított intézményi térítési díjakkal kalkulált. 
 
Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2016-ban megállapított térítési díjakat 
alkalmazza 2017-ben, a szolgáltatási önköltség szolgáltatásonkénti megállapítása ebben az 
esetben is kötelező. Egy esetleges ellenőrzés a szolgáltatási önköltség és az intézményi térítési 
díj viszonyát így tudja vizsgálni. 
 
Szociális étkeztetés esetében: 
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− 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 305 Ft 
− 1 ellátási napra jutó étkeztetés számított önköltsége: 990 Ft 
− 1 ellátási napra jutó étkeztetés kiszállítással együtt számított önköltsége: 1 295 Ft 

 
Házi segítségnyújtás – szociális segítség: 
 1 egységre eső számított önköltség:   1 645 Ft 
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 
 1 egységre eső számított önköltség:       375 Ft 
 
Támogató szolgálat: 

− 1 km-re eső számított önköltség:            180 Ft 
− 1 személyi segítő órára eső önköltség:1 515 Ft 

 
Nappali ellátás esetén: 

− 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel:   2 880 Ft 
− 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül:  1 890 Ft 

 
 

 
1. melléklet az 59/2017. számú előterjesztéshez 

 
 

 
 HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

 
Tárgy: Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, 
Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének 
meghatározásáról 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Családsegítő és Gondozási 
Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai 
Egység önköltségét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Bölcsődei Szakmai Egység gondozási díj önköltsége: 
 
Számított gondozási intézményi térítési díj/fő önköltsége:  2 098 Ft 
Számított gyermekétkeztetés térítési díj/fő önköltsége:    720 Ft 
 
Gondozási Központ Szakmai Egység önköltség megállapítása 
 
Szociális étkeztetés esetében: 
 

− 1 kiszállított adagra jutó szállítási költség: 305 Ft 
− 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás önköltsége: 990 Ft 
− 1 ellátási napra jutó étkeztetési szolgáltatás kiszállításra jutó önköltsége: 1 295 Ft 

 
Házi segítségnyújtás – szociális segítség: 
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 1 egységre eső számított önköltség:   1 645 Ft 
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 
 1 egységre eső számított önköltség:       375 Ft 
 
Támogató szolgálat: 

− 1 km-re eső számított önköltség:            180 Ft 
− 1 személyi segítő órára eső önköltség:1 515 Ft 

 
Nappali ellátás esetén: 

− 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezéssel:   2 880 Ft 
− 1 ellátási napra eső számított önköltség étkezés nélkül:  1 890 Ft 

 
Határidő: 2017.03.29. 
Felelős: polgármester 
 
 

II Részletes indokolás 

1.§ A rendelet hatályát tartalmazza. 

2.§ (1) Az étkeztetésért, nappali ellátásért, házi segítségnyújtásért és a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás ellátásokért, gyermekek napközbeni ellátásáért e rendelet a megállapított 
térítési díjak összegeit tartalmazza. 
 
(2) A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultak körét határozza meg a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. § (4) bekezdésében foglaltak alapján. 
 
3.§ Az étkeztetés intézményi térítési díját határozza meg. 
 
4.§ Az idősek klubjában a nappali ellátás intézményi térítési díját határozza meg. 
 
5.§ Házi segítségnyújtás intézményi térítési díját határozza meg. 

 
6.§ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében intézményi térítési díját határozza meg. 
 
7.§ Támogató szolgálat intézményi térítési díját határozza meg. 
 
8.§ Bölcsőde bruttó intézményi térítési díját határozza meg. 
 
9.§ Méltányosság eseteit határozza meg. 
 
10.§ Az eljárási szabályokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
 
11. § Bölcsődei ellátás esetében fizetendő térítési díj kedvezményeket tartalmazza. 
 
12.§ A záró rendelkezéseket tartalmazza. 
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Bicske, 2017. március 10. 

Tisztelettel: 
Pálffy Károly 
polgármester 

 
 

III. Előzetes hatásvizsgálati lap 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról 

I. társadalmi hatásai: 

A tervezet elfogadásának nincs mérvadó társadalmi hatása, annak vonatkozásában, hogy a az 
intézményi térítési díjak összegei nem változnak.  
 A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 19/2014. (VI.27.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése mellett egy új rendelet megalkotása 
indokolt, mert a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, a 
jogalkotásról szóló törvény 2010. évi CXXX. tv 8. § (2) bekezdése alapján nem módosítható. 

II. gazdasági hatásai: 
A tervezetnek gazdasági hatása nincs. 
 
III. költségvetési hatásai: 
A rendeletnek költségvetési hatása abban mutatkozik, hogy az intézményi térítési díjak az 
előző években megállapított összegeinek változatlanul hagyása mellett az ebből származó 
költségvetési bevétel nem nő, és a feladatellátáshoz kapcsolódó költségek magasabbak.  

 
IV. környezeti következményei: 
A rendeletnek környezeti következményei nincsenek. 
 
V. egészségi következményei: 
A szociális ellátások segítik a lakosság komfortérzetének stabilizálását. 
 
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek  
 
VII. megalkotásának szükségessége: 

Az intézményi térítési díjak meghatározásának és a kedvezmények megállapításának 
fontossága. 
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VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A szabályozás hiánya, jogszabálysértést eredményez.  
 
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest. 

 

 

2. melléklet a 59/2017.számú előterjesztéshez                              

                           Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2017. (III….) önkormányzati rendelete 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ, Gondozási 
Központ Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység intézményi térítési díjak 

megállapításáról  
 

 
Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. § (5) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdésének a) 
pontjában és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
1) bekezdésének a) pontja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 2. §-ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott szociális ellátás feltételei biztosításának 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
 
 
1. § E rendelet hatálya Bicske Város Önkormányzatának fenntartásában működő Egyesített 
Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Gondozási Központ Szakmai 
Egység és a Bölcsődei Szakmai Egység által nyújtott  

a) étkeztetésre, 
b) házi segítségnyújtásra,  
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra, 
d) támogató szolgáltatásra, 
e) nappali ellátásra, 
f) gyermekek napközbeni ellátására 

és a fenti szolgáltatások igénybevevőire terjed ki. 
 
             

2. Az intézményi térítési díjak megállapítása 
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2. § (1) A Gondozási Központ Szakmai Egység által nyújtott szolgáltatásokért, az 
étkeztetésért, nappali ellátásért, házi segítségnyújtásért és a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás ellátásokért e rendelet szerint megállapított térítési díjat kell fizetni. Az 1. § 
a)-f) pontjaiban felsorolt ellátások esetében a szociálisan nem rászorulók térítési díja a 7 § (2) 
bekezdés a)-e) pontjainak kivételével az intézményi térítési díjjal megegyező. 
(2) E rendelet 7. §-ában meghatározott támogató szolgáltatás igénybevétele során 
szociálisan rászorultnak a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 65/C. § (4) bekezdésében meghatározott személy minősül. 
 
3. § Az étkeztetés intézményi térítési díja 
 
a) kiszállítás nélkül:                          635,- Ft/ellátási nap. 
b) igénybevétel helyére szállítva:                            885,- Ft/ellátási nap. 
 
4. § Az idősek klubjában a nappali ellátás intézményi térítési díja: 
 
a) napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőknek:                885,- Ft/ellátási nap. 
b) csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek:           635,- Ft/ellátási nap. 
 
5. § Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 
                                  
a.) szociális segítés esetén:           1.245,- Ft/gondozási 
óra. 
b.) személyi gondozás esetén:          1.245,- Ft/gondozási 
óra. 
 
6. § Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében: 
 
a) intézményi térítési díj: 235,-Ft/ellátási nap 
b) a készülék használata térítésmentes. 
 
7. § (1) Támogató szolgálat intézményi térítési díja: 
 
a) szállítószolgálat esetében: 100,- Ft/szállítási km 
b) személyi segítés esetében: 700,- Ft/gondozási óra.  
c) szociális rászorulók esetében a szállítószolgálat térítésmentes 
d) szociálisan rászorulók esetében a személyi segítségnyújtás térítésmentes. 
 
(2) Támogató szolgálat szociálisan nem rászorulók térítési díja: 
 
a) szállító szolgálat Bicske közigazgatási határán belül: 600,- Ft/eset oda-vissza, 
b) szállító szolgálat 5-10 km-ig (Csabdi) 750,- Ft/eset oda-vissza, 
c) szállító szolgálat 10-15 km-ig (Csabdi, Vasztély) 850,- Ft/eset oda-vissza, 
d) szállító szolgálat Bicske közigazgatási határon kívülre 100,- Ft/szállítási km, 
e) személyi segítés/óra: 700,-Ft//gondozási óra. 
 
8. § A Bölcsődei Szakmai Egység vonatkozásában a bruttó intézményi térítési díja: 50 440,- 
Ft/hó, melyből 
 
a) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja:  470,-Ft/nap 
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b) a gyermekgondozás intézményi térítési díja:         40.570,-Ft/hó 
 

3. Az intézményi térítési díjak csökkentése méltányosságból 
 
9. § (1) Étkeztetésben és nappali ellátás étkezésben részesülő személy térítési díját az igazgató 
állapítja meg akként, hogy az intézményi térítési díjat, 

a) 95 %-kal csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 30.000,- Ft 
összeget, vagy 

b) 88 %- kal csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 50.000,- Ft 
összeget, vagy 

c) 80 %- kal csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 70.000,- Ft 
összeget, vagy 

d) 68 %- kal csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 90.000,- Ft 
összeget, vagy 

e) 53 %- kal csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 120.000,- Ft 
összeget. 
 

(2) Az idősek klubjában csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő személy térítési díját az 
igazgató állapítja meg akként, hogy az intézményi térítési díjat,  

a) elengedi, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme nem haladja meg az 55.000 forintot     
vagy, 
b) 95%-al csökkenti, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme meghaladja az 55.000 
forintot. 

  
(3) A házi segítségnyújtásban részesülő személy térítési díját az igazgató állapítja meg 

akként, hogy az intézményi térítési díjat,  
a) 97 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 35.000 

forintot, vagy 
b) 90 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 65.000 

forintot, vagy 
c) 88 %- kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 85.000 

forint összeget, vagy 
d) 75 %-kal, csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 

105.000 forintot, vagy 
e) 41%-kal csökkenteni kell, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 120.000 

forint összeget. 
 

4. Az eljárási szabályokra vonatkozó rendelkezések 
 

10. § (1) Az eljárási részletszabályokat Bicske Város Önkormányzat fenntartásában működő 
Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ e rendeletben 
szabályozott előírások betartásával alkotja meg. 
(2) Az intézményi térítési díj megállapításának módját és az önköltség összegeit a Képviselő-
testület határozatban állapítja meg.  
 
    5. Bölcsődei ellátás esetében fizetendő térítési díj kedvezménye 
 
11. § Bölcsődei ellátás esetében az igazgató az intézményi térítési díj gondozásért fizetendő 
személyi térítési díjat 
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a) 83 %-kal csökkentheti, amennyiben a család havi egy főre jutó havi jövedelme 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át, 

b) 65 %-kal csökkentheti, amennyiben a család havi egy főre jutó jövedelme 
meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át. 

 
6. Záró rendelkezések  

 
12. § (1) Ez a rendelet 2017.05.01. napján lép hatályba. 

  (2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 19/2014. 
(VI. 27.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 
 polgármester jegyző 
 
 
ZÁRADÉK 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2017. …………………. 

 Fritz Gábor 
 jegyző 

 



Munkalap1

Oldal 1

3. melléklet
2017. évi költségvetés alapján kiszámolt bölcsődei gondozási díj

Költség megnevezése Hivatkozás Költség

Személyi juttatások összesen 2017. évi költségvetés 16 789 805   
Járulékok 2017. évi költségvetés 3 503 608   
Dologi+ beruházás 2017. évi költségvetés 6 256 665   
Kiadások összesen 26 550 078   
Vásárolt élelmezés ktsg vásárolt élelmezés nyersanyag költsége 2 000 000   
Szolgáltatási önköltség kiadások összesen-vásárolt élelmezés 24 550 078   
Normatív hozzájárulás normatív igénylés 8 918 505   
Számított össz. intézményi térítési díj szolgáltatás összköltség-normatíva hozzájárulás 15 631 573   
Nap költségvetési törvény napok 252   
Ellátotti létszám normatív igénylés(fő) 24fő
Önköltség= összes kiadás/nap/fő 4 059   
Fajlagos normatíva/fő költségvetési törvény 494 100   
Normatíva/nap 494.100:252 1 961   
Számított intézményi térítési díj /fő Önköltség/nap- normatíva/nap 2 098   

2017.évi költségvetés alapján számított bölcsödei étkezési díj
Személyi juttatások 2017. évi költségvetés 1 932 000   
Járulékok 2017. évi költségvetés 425 040   
Vásárolt élelmezés költsége 2017. évi költségvetés 2 000 000   
Számított önköltség összköltség/napok száma/fő 720   

normatív támogatás          nem hátrányos helyzetű 17 fő        8.399.700,-                   
                                                   hátrányos helyzetű   1 fő           518.805,-

A bölcsődei számított intézményi gondozási díj önköltsége: 2.098,-Ft/nap/fő.
Az étkezési díj önköltsége: 720,-Ft/nap/fő
21 nap esetén=15.120,-Ft

Étkezés 720,-FT/nap/fő x 21 nap =15.120,-



4. melléklet

2017.év
Rendszeres személyi juttatás 3 306 300
Nem rendszeres személyi juttatás 815 500
Külső személyi juttatás 0
Munkaadókat terhelő járulékok 516 000
Vezetői bér felosztása 1 066 925
Dologi kiadások- kiszállítás ktg 11 551 606
Egyéb folyó kiadások 0
Kiszállítás ktg. 2 722 500
Önköltség 19 978 831
1 kiszállított adagra jutó szállítási ktg. 305,- 9000 kiszállított adag
1 ellátási napra jutó számitott önköltség 305,-+990,-=1.295,-

2017.év
Rendszeres személyi juttatás 3 306 300 1.295,- Étkeztetés+szállítás együttes önköltsége
Nem rendszeres személyi juttatás 815 500
Külső személyi juttatás 0
Munkaadókat terhelő járulékok 516 000
Vezetői bér felosztása 1 066 925
Dologi kiadások- kiszállítás ktg 11 551 606
Egyéb folyó kiadások 150 000
Kiszállítás ktg. 0
Önköltség 17 406 331
1ellátási napra jutó számított önköltség 986,75=990,- 17640 összes kiszolgált adag

Csak étkezés: 990,- kiszállitva: 990,-+305,-=1.295,-

2017.év
Rendszeres személyi juttatás 9 713 500
Nem rendszeres személyi juttatás 765 800
Külső személyi juttatás 1 782 000
Munkaadókat terhelő járulékok 2 021 600
Vezetői bér felosztása 1 066 925
Dologi kiadások 1 232 924
Egyéb folyó kiadások 0
Szolgáltatás önköltsége 16 582 749
1egységre eső számított önköltség 1645,11=1645,- 10 080,00 gondozók munkaóráinak száma

Intézményi térítési díj/óra
1645,11=1645,-

2017.év
Rendszeres személyi juttatás 9 713 500
Nem rendszeres személyi juttatás 765 800
Külső személyi juttatás 1 782 000
Munkaadókat terhelő járulékok 2 021 600
Vezetői bér felosztása 1 066 925
Dologi kiadások 1 232 924
Egyéb folyó kiadások 0
Szolgáltatás önköltsége 16 582 749
1egységre eső számított önköltség 1645,11=1645,- 10 080,00 gondozók munkaóráinak száma

Intézményi térítési díj/óra
1645,11=1645,-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
(nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó 
szolgáltatási önköltség egy ellátási órára 
jutó összegét.)

2017.év
Rendszeres személyi juttatás 0
Nem rendszeres személyi juttatás 816 000
Külső személyi juttatás 1 872 000
Munkaadókat terhelő járulékok 386 415
Vezetői bér felosztása 1 066 925
Dologi kiadások 2 161 197
Egyéb folyó kiadások 0
Szolgáltatás önköltsége 6 302 537
1egységre eső számított önköltség 375,37=375,- 46X365= 16790 nap gondozási napok száma

Házi segítségnyújtás-szociális segítés  (nem haladhatja meg az 
egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség egy ellátási órára jutó 
összegét.)

Házi segítségnyújtás-személyi gondozás (nem haladhatja meg 
az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség egy ellátási órára 
jutó összegét.)

Önköltségszámítás a 2017.évi térítési díjak megállapításához

Étkeztetés (nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó 
szolgáltatási önköltség egy napra jutó összegét.)

Étkeztetés (nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó 
szolgáltatási önköltség egy napra jutó összegét.) SZÁLLÍTÁS 
NÉLKÜL!!!



Személyi segítés 
óradíjához 
kapcsolódó ktg.

Szállításhoz 
kapcsolódó 
ktg. Összesen

Rendszeres személyi juttatás 5 973 955 1 992 000 7 965 955
Nem rendszeres személyi juttatás 150 000 0 150 000
Külső személyi juttatás 0 0 0
Munkaadókat terhelő járulékok 1 534 758 438 240 1 972 998
Vezetői bér felosztása 800 194 266 731 1 066 925
Dologi kiadások 717 510 1 572 503 2 290 013
Egyéb folyó kiadások 0 0 0
Szolgáltatás önköltsége 9 176 417 4 269 474 13 445 891

1 km-re eső számított önköltség 179,11=180,- 23 837 összes futott km
1 személyi segítő órára eső önköltség 1517,26=1.515,- 6048 személyi  segítő éves munkaóra

22058 hasznos km

2017.év
Rendszeres személyi juttatás 4 040 665
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok 2 007 998
Vezetői bér felosztása 1 066 925
Dologi kiadások 1 909 000
Egyéb folyó kiadások 500 000
Szolgáltatás önköltsége 9 524 588
1 ellátási napra eső számított önköltség 
étkezéssel 1.890,-+990,-=2.880,-
1 ellátási napra eső számított önköltség, 
étkeztetés nélkül 1889,80=1.890,-

252 nap
20,00 fő ellátottra 

Nappali ellátás(nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó 
szolgáltatási önköltség egy ellátási órára jutó összegét.)

Támogató szolgálat (szolgáltatási önköltség alapján 
megállapított óradíjból és szállítási kilométerdíjból áll.)



Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

Bicske Város Önkormányzata Képviselőtestületének
19/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

Bicske Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993.  évi  III.  törvény 17.  §  (5) bekezdésében,  a 92.  §  (1) bekezdésének b) pontjában  és  a 132.  §  (4)
bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  1)  bekezdésének  a)  pontja,  a
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló 1993.  évi  III.  törvény 2.  §ában és Magyarország
helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.§  (1)  bekezdésének  8.  pontjában
meghatározott  a  szociális  ellátás  feltételeinek  biztosítása  feladatkörében  eljárva  a  jogalkotásról  szóló
2010.  évi  CXXX.  törvény  5.§  (1a)  bekezdésére  figyelemmel  a  Kapcsolat  Központ  Szociális,
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Intézményfenntartó  Társulás  tagönkormányzatainak,  Alcsútdoboz
Község Önkormányzat Képviselőtestületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselőtestületének és
Óbarok Község Önkormányzat Képviselőtestületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
                                                                      

I fejezet 

                                                                    Általános rendelkezések 

1.  A rendelet hatálya 

1.§  E  rendelet  hatálya  a  Kapcsolat  Központ  Szociális,  Családsegítő  és  Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás  fenntartásában működő Egyesített Családsegítő  és Gondozási Központ  –
Kapcsolat Központ által nyújtott

a. étkeztetés;
b. házi segítségnyújtás;
c. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
d. támogató szolgáltatás;
e. nappali ellátás;

ellátásra és igénybevevőire terjed ki. 

II. fejezet
                                                                
Az intézményi térítési díjak megállapítása

2. Az intézményi térítési díjak összegei 
2.§  (1)  Az  étkeztetésért,  nappali  ellátásért,  házi  segítségnyújtásért  és  a  jelzőrendszeres  házi

segítségnyújtás ellátásokért e rendelet szerint megállapított térítési díjat kell fizetni. Az 1. §ban felsorolt
ellátások  esetében  a  szociálisan  nem  rászorulók  térítési  díja  a  8  §  c)  pont  kivételével  az  intézményi
térítési díjjal megegyező. 

2. E rendelet 8. §ában meghatározott támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. § (4) bekezdésében
meghatározott személy minősül. 

3.§ Az étkeztetés intézményi térítési díja



a) kiszállítás nélkül                   :                                                           635, Ft/ellátási nap.
b) igénybevétel helyére szállítva:                                                           885, Ft/ellátási nap.

4.§ Az idősek klubjában a nappali ellátás intézményi térítési díja: 
a)      napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevőknek: 885, Ft/nap. 

b)      csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek: 635, Ft/nap.[1] 

5.§ [2]Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 

a.) szociális segítés esetén: 1 245.Ft/gondozási óra 
b.) személyi gondozás esetén.  1 245. Ft/ gondozási óra” 

6.§ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében
a) intézményi térítési díj: 235,Ft/ellátási nap
b) a készülék használata térítésmentes. 

7.§
7.§ (1) Támogató szolgálat intézményi térítési díja:)
a) szállítószolgálat esetében: 100, Ft /szállítási km,
b) személyi segítés esetében: 700, Ft/gondozási óra.”[3]
c) szociális rászorulók esetében a szállítószolgálat térítésmentes
d) szociálisan rászorulók esetében a személyi segítségnyújtás térítésmentes.
(2) Szociálisan nem rászorulók térítési díja (szállítás):
a) szállító szolgálat Bicske közigazgatási határán belül: 600, Ft/eset odavissza,
b) szállító szolgálat 510 kmig (Csabdi) 750, Ft/eset odavissza,
c) szállító szolgálat 1015 kmig (Csabdi, Vasztély) 850, Ft/eset odavissza,
d) szállító szolgálat közigazgatási határon kívülre 100, Ft/szállítási km,
e) személyi segítés/óra: 700, Ft/gondozási óra.”[4]

3.         Az intézményi térítési díjak csökkentése méltányosságból

8.§ (1) Étkeztetésben és nappali ellátás étkezésben részesülő személy térítési díját az igazgató állapítja
meg akként, hogy az intézményi térítési díjat,

a)           95 %kal, csökkenti, ha a kérelmező havi  jövedelme nem haladja meg a 30.000, Ft összeget,
vagy

b)      88 %kal, csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg az 50.000, Ft összeget,
vagy

c)           80 %kal, csökkenti, ha a kérelmező havi  jövedelme nem haladja meg a 70.000, Ft összeget,
vagy

d)           68 %kal, csökkenti, ha a kérelmező havi  jövedelme nem haladja meg a 90.000, Ft összeget,
vagy

e)      53 %kal, csökkenti, ha a kérelmező havi jövedelme nem haladja meg a 120.000, Ft összeget.[5]

(2)  [6] 

(3) Az idősek klubjában csak napközbeni tartózkodást igénybe vevő személy térítési díját az igazgató
állapítja meg akként, hogy az intézményi térítési díjat, 
a) elengedi, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme nem haladja meg az 55 000 forintot, vagy
b) 95%al csökkenti, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme meghaladja az 55 000 forintot  
(4) A házi segítségnyújtásban részesülő személy térítési díját az igazgató állapítja meg akként, hogy az

intézményi térítési díjat,



a) 97% kal csökkenti, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme nem haladja meg a 35 000 forintot
vagy 
b) 90% kal csökkenti, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme nem haladja meg a 65 000 forintot

vagy 
c) 88% kal csökkenti, ha az ellátásban részesülő havi jövedelme nem haladja meg a 85 000 forintot

vagy 
d)  75%  kal  csökkenti,  ha  az  ellátásban  részesülő  havi  jövedelme  nem  haladja  meg  a  120  000

forintot[7]

4.  Az eljárási szabályokra vonatkozó rendelkezések

9.§  (1) Az  eljárási  szabályok módjáról,  valamint  a  kérelem  benyújtásának  szabályairól  a Kapcsolat
Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő
Egyesített  Családsegítő  és  Gondozási  Központ  –  Kapcsolat  Központ  által  biztosított  személyes
gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  igénybevétele  szabályairól  szóló  önkormányzati  rendelet  tartalmaz
előírásokat.
(2)  Az  intézményi  térítési  díj  megállapításának  módját  és  az  önköltség  összegeit  az  1.  melléklet

tartalmazza. 

5. Bölcsődei ellátás esetében fizetendő térítési díj kedvezménye 

10. §    (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak
megállapításáról  Bicske  Város  Önkormányzat  Képviselőtestületének  6/2012.  (I.  30.)  önkormányzati
rendelete szól. A 3. § (1) bekezdése állapítja meg a bölcsődei bruttó intézményi térítési díjat.
(2) Bölcsődei  ellátás  esetében  az  igazgató  az  intézményi  térítési  díj  gondozásért  fizetendő  személyi

térítési díjat

a. 83 %kal csökkentheti, amennyiben a család havi egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj 200 %át,

b. 65 %kal csökkentheti, amennyiben a család havi egy főre jutó jövedelme meghaladja a mindenkori
öregségi nyugdíj 200 %át. 

III. fejezet

Záró rendelkezések

5. Módosító rendelkezések

11.§ (1) A Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában  működő  Egyesített  Családsegítő  és  Gondozási  Központ  –  Kapcsolat  Központ  által
biztosított  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  igénybevétele  szabályairól  12/2014.  (V.05.)
önkormányzati  rendelet  18.  §  (2)  bekezdésében  az  „április  30ig”  szövegrész  helyébe  „június  30ig”
szövegrész, illetve a (3) bekezdésének „június 1” szövegrésze helyébe „augusztus 1” szövegrész lép. 

6. Hatályba léptető rendelkezések

12.§ (1) E rendelet 10 és 11. § kivételével  2014. augusztus 1jén lép hatályba.
(2) A rendelet 10. §a kihirdetést követő napon lép hatályba és rendelkezései 2014. január 1. napjától

alkalmazandók.
(3) A rendelet 11. § a a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(4) Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátások  térítési díjáról szóló 13/2011.  (IV.
1.) önkormányzati rendelet.



   
Tessely Zoltán                                                                                 Dr. Sisa András
       polgármester                                                                                   kirendelt jegyző
Z Á R A D É K :
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bicske, 2014. június 27.
                                                           Dr. Sisa András
                                                           kirendelt jegyző 

[1] A rendelet szövegét a 12/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1.§a módosította. Hatályos: 2016.
június 1. 
[2] A rendelet szövegét az 1/2016. (I.15.) önkormányzati rendelet 1 §a módosította. Hatályos: 2016.
február 14től 
[3] A rendelet szövegét a 12/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. §a módosította. Hatályos: 2016.
június 1től.
[4] A rendelet szövegét a 12/2016. (IV. 27.)önkormányzati rendelet 3. §a módosította. Hatályos: 2016.
június 1től.
[5] A rendelet szövegét a 12/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. §a módosította. Hatályos: 2016.
június 1.
[6] Hatályon kívül helyezte a 12/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelet 6.§a. Hatálytalan: 2016. június 1. 
[7] A rendelet szövegét a 12/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelet 5. §a módosította. Hatályos: 2016.
június 1. 
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