
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (1)
bekezdésben és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92.
§ (1) bekezdés b) pontjában és a 92. § (2) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
151. § (2a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 29/2013. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 16. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg
lép:

„(3) A polgármester egyedi mérlegelés alapján különös méltánylást érdemlő körülmény 
fennállása esetén a 15. § (3) bekezdésében meghatározott jövedelemhatártól, továbbá a 16. §
(1) bekezdésében meghatározott egyszeri összeghatártól eltérhet.”

2. §

Az Ör. 32. § (8) bekezdése helyében az alábbi szöveg lép:

„(8) A bölcsődei étkeztetés szolgáltatási önköltsége a 2014. évben 7.537.390,- Ft, az állami 
normatíva 2.040.000,- Ft, az éves intézményi térítési díj (szolgáltatási önköltség – normatíva)
5.497.390,- Ft. Az éves adagszám 11.870,- Ft. A 2014. évre kiszámított intézményi térítési díj
nettó 465,- Ft. A szülők által fizetendő intézményi térítési díj nettó 435,- Ft.” 

3. §

(1) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 4. melléklete helyében e rendelet 2. melléklete lép.

4. §

A rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.

Tapolca, 2014. március 14.

Császár László sk.   Ughy Jenőné sk. 
      polgármester          jegyző 

Kihirdetve: 2014. március 17.

                    Ughy Jenőné sk. 
                         jegyző 



1. melléklet az 5/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális étkeztetés
intézményi térítési díja

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

37.641.740.-Ft – 18.147.000-Ft = 19.494.240.-Ft

A B

1.
Egy ellátottra jutó önköltség napi összege:

(működési kiadás/251 nap/200 fő)
750,- Ft/adag

2. Az étkeztetés intézményi térítési díja: 390,- Ft/adag

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

4.
Egy ellátottra jutó szállítási költség napi összege:

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

5. Szállítási költség intézményi térítési díja: 90,-Ft/adag



2. melléklet az 5/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

1. A Hajléktalanok 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)

22.632.000.-Ft – 15.456.000-Ft = 7.176.000,-Ft

A megadott díjak ÁFA nélkül értendőek.

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

A B

1.
Egy ellátottra jutó önköltség napi összege
(tervezett működési kiadás/365 nap/30 fő

2.070,-Ft

2. Intézményi térítési díj: 655,-Ft

3. Intézményi térítési díj: (napi térítési díj* 30 nap) 19.650,-Ft

A B

Jövedelemkategóriák/fő
Fizetendő 

összeg/fő/nap 

1 0 – 14.230,-Ft 0,-Ft

2 14.231.-Ft – 21.345,-Ft 50,-Ft

3 21.346.-Ft – 24.190,-Ft 75,-Ft

4 24.191.-Ft – 28.460,-Ft 100,-Ft

5 28.461.-Ft – 35.575,-Ft 125,-Ft

6 35.576.-Ft – 49.805,-Ft 175,-Ft

7 49.806,-Ft felett 250,-Ft


