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ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. március 1-jei ülésére  

 

 

Tárgy:  Intézményi önköltségszámítás 2022. évre 
Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Előterjesztést véleményezi:    Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

Ügyiratszám:       PENZ/9-10/2022. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (a 

továbbiakban: Átmeneti tv.) alapján a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) 

Korm. rendelet [a továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének 

napjától, 2021. december 19. napjától 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat, a 

helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv, a helyi önkormányzat többségi 

tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, stb. által nyújtott szolgáltatásért, 

végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 

keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) 

mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. 

rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos (2021. december 18.) és alkalmazandó 

mértéke. 

 

Az Átmeneti tv 147. §-a alapján: 

147. § (1) A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet] hatálybalépésének napjától 2022. június 

30. napjáig - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - *    

a) a helyi önkormányzat, 

b) a helyi önkormányzat által fenntartott 

ba) költségvetési szerv, 

bb) nonprofit szervezet, 

bc) egyéb szervezet, 

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 

d) a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által 

alapított gazdasági társaság, 

e) a képviselő-testület feladatkörébe tartozó közszolgáltatás ellátására szerződéssel 

rendelkező, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet 

által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a 

továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. 

(XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 

(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. *  

(3) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a felek a 

603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt - legalább kétéves időtartamra vagy 

határozatlan időre - megkötött szerződésükben számszerűsíthető módon meghatározták a 
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díjemelés mértékét az (1) bekezdés szerinti időszak vonatkozásában. 

(4) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglaltakat abban az esetben, ha a díjemelés 

mértékét a díjfizetési kötelezettséget előíró jogszabály 2020. október 31. napjáig 

számszerűsíthető módon meghatározta. 

(5) A (2) bekezdést a helyi önkormányzati tulajdonban, illetve vagyonkezelésben álló, 2020. 

november 4. napján vagy ezt követően létesített parkolókra vonatkozó parkolási díj tekintetében 

nem kell alkalmazni. 

Az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek az általuk végzett 

szolgáltatásokhoz 2022. évre elvégezték az önköltségszámításukat, amely a térítési díjak 

megállapítását alapozták volna meg. 

 

Az önköltségszámítás bemutatja, hogy az egyes szolgáltatások biztosításához az 

önkormányzatnak mekkora összeget kell biztosítania az állami támogatáson és a befolyó térítési 

díjakon felül.   

 

 

Kérem a tájékoztatás elfogadását! 

Dunaföldvár, 2022. február 16.                   

  Horváth Zsolt sk.  

                                                                                                              polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 

határozott, hogy 

1. tudomásul veszi a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 

enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 2021. évi XCIX. 

törvényben foglaltak alapján nem lehetséges a térítési díjak emelése, ezért Dunaföldvár 

Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szerveknél 14 092 100.- Ft 

bevétel kiesés keletkezik az alábbiak szerint: 

 
2. az 1. pontban meghatározott összeget a 2022. évi költségvetésben köteles biztosítani a 

költségvetési szervek költségvetésében. 

3. 2022. február 1-jével  

a. szociális étkeztetés (diétás ebéd) kiszállítással bruttó 2495- Ft/adagra 

b. a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha által biztosított felnőtt 

étkeztetés esetén bruttó 980.- Ft/adagra 

c. szünidei étkeztetés vonatkozásában nettó 399.- Ft/adagra változik. 

4. a 129/2021.(XII.14.) KT határozatban és a 2/2022.(I.25.) KT határozatban megállapított 

nyersanyag normák változatlanul maradnak. 

Intézmény neve összeg

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 4 550 000

Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 5 553 600

Napsugár Idősek Otthona 3 988 500

Várható bevételkiesés összesen 2022.06.30-ig: 14 092 100

Intézmény neve összeg

Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 4 550 000

Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 5 553 600

Napsugár Idősek Otthona 3 988 500

Várható bevételkiesés összesen 2022.06.30-ig: 14 092 100
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5. a nyersanyag norma emelésével összefüggő költségek fedezetét a 2022. évi költségvetésben 

biztosítja. 

6. a nyersanyag norma emelése A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 

2021. évi XCIX. törvényben foglaltak alapján nem jár a térítési díj mértékének emelésével 

2022. június 30-ig. 

7. felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős:  Intézményvezetők 

Határidő:  azonnal  

Erről értesül: 

1. Napsugár Idősek Otthona 

2. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha 

3. Dunaföldvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 

4. Pénzügyi és Adó Iroda 

 

 


















































