
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a 151. §
(2) bekezdés b) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el: 

1. §

(1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 
3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 31. § (7) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:  

„(7) A bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége a 2015. évben bruttó 48.512.000,- Ft, az 
állami normatíva bruttó 27.176.000,- Ft, a két összeg különbözetéből számított éves 
intézményi térítési díj bruttó 21.336.000,- Ft. Az intézményi térítési díj egy főre jutó összege 
bruttó 1.651,- Ft/nap. A szülők által a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díj 
0,- Ft.”

(2) Az Ör. 31. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(8) A bölcsődei étkeztetés nyersanyagköltsége a 2015. évben nettó 4.304.557,- Ft/év. Az 
éves adagszám 9.518 db. Az egy főre jutó nyersanyagköltség nettó 452,- Ft/nap. A szülők 
által fizetendő intézményi térítési díj nettó 435,- Ft, bruttó 550,- Ft.” 

2. §

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2015. április 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése 2015. május 1. napján lépnek hatályba.

Tapolca, 2015. március 27.

                  Dobó Zoltán sk.  Ughy Jenőné sk.  
polgármester  jegyző 

Kihirdetve: 2015. március 30.

     Ughy Jenőné sk. 
          jegyző 



1. melléklet a 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

Az étkeztetésben részt vevők által fizetendő térítési díj 

A B

1. Étkezés ebéd

2. Nyersanyagár (nettó forint) 228.-

3.
Térítési díj (nettó forint) 388.-

4.
Kiszállítás díja adagonként (nettó

forint)
113.-

5. Térítési díj (bruttó forint) 495.-

6.
Térítési díj kiszállítással (bruttó

forint)
635.-

2. melléklet a 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó étkeztetés szolgáltatás 2015. évi intézményi
térítési díjának kiszámítása

Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében tervezett működési kiadások:  
szolgáltatási önköltség – normatív állami hozzájárulás = intézményi térítési díj
(A szolgáltatási önköltség a házhoz szállítás költségét nem tartalmazza.)

39.852.537.-Ft – 17.111.776,-Ft = 22.740.761.-Ft

A B

1.
Egy ellátottra jutó önköltség napi bruttó összege:

(működési kiadás/251 nap/195 fő)
814,- Ft/adag

2. Állami támogatás összesen 17.111.776,- Ft

3. Az étkeztetés bruttó intézményi térítési díja: 465,- Ft/adag

4. Szállítási költség: 370.000.-Ft/hó 4.440.000,- Ft/év

5.
Egy ellátottra jutó szállítási költség napi összege:

(szállítási költség/251 nap/156 fő)
113,- Ft/adag

6. Nettó szállítási költség: 113,- Ft/adag



3. melléklet a 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása intézményi térítési díja,
és a fizetendő személyi térítési díj  

Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében tervezett működési kiadások: 
(szolgáltatási önköltség - költségvetési támogatás= intézményi térítési díj)

23.697.000.-Ft – 15.456.000-Ft = 8.241.000,- Ft

2. Az ellátásért megállapított intézményi térítési díj (ÁFA nélkül)

4. melléklet a 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás 2015. évi intézményi
térítési díjának kiszámítása

A B

1. összes bruttó önköltség 53.155.000,- Ft

2. ellátotti létszám 195 fő

3. önköltség 1 főre/év 272.590,- Ft

4. állami támogatás összesen 36.757.500,- Ft

5. állami támogatás 1 főre/év 188.500,- Ft

6. intézményi térítési díj (fő /év) 84.090,- Ft

7. intézményi térítési díj (fő /nap, 251 osztó) 335,- Ft

8. gondozási óradíj (fő /óra) 42,- Ft 

9. bruttó gondozási óradíj (fő /óra, kerekítve) 40,- Ft

A B

1.
Egy ellátottra jutó önköltség napi bruttó összege

(tervezett működési kiadás/365 nap/30 fő
2.164,- Ft

2. Bruttó intézményi térítési díj (kerekítve): 755,- Ft

3. Bruttó intézményi térítési díj: (napi térítési díj* 30 nap) 22.650,- Ft

A B

Jövedelemkategóriák/fő Fizetendő összeg/fő/nap

1 0 – 22.000,-Ft 0,- Ft

2 22.001-42.000,- Ft 150,- Ft

3 42.001,- Ft felett 300,- Ft



5. melléklet a 7/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó idősek nappali ellátásának 2015. évi 
intézményi térítési díjának (étkezés nélkül) kiszámítása

A B

1. összes bruttó önköltség 9.468.000,- Ft

2. ellátotti létszám 29 fő 

3. önköltség 1 főre/év 326.483,- Ft 

4. önköltség 1 főre/nap 1.301,- Ft 

5. állami támogatás összesen 4.741.500,- Ft

6. állami támogatás 1 főre/év 163.517,- Ft 

7. intézményi térítési díj (fő/év) 162.966,- Ft 

8. intézményi térítési díj (fő /nap, 251 osztó) 649,- Ft 

9.
bruttó intézményi térítési díj (fő/nap, 

kerekítve)
650,- Ft


