
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2017. (III.27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete 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 a 92. § (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében és a 151. § (2f)
bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. §

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

„(7) A bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége a 2017. évben 64.713.000,- Ft, az állami 
normatíva 27.176.000,- Ft, a két összeg különbözetéből számított éves intézményi térítési díj 
37.537.000,- Ft/év, 605.435,- Ft/fő/év. Az intézményi térítési díj egy főre jutó összege 2.412,- 
Ft/nap. A szülők által a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díj 0,- Ft.” 

2. §

(1) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az Ör. e rendelet 6. mellékletét képező 8. melléklettel egészül ki. 

3. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetést követő első napon lép hatályba. 
(2) A 2. § (2) bekezdése 2017. május 1. napján lép hatályba.

Tapolca, 2017. március 24.

                  Dobó Zoltán sk.  Ughy Jenőné sk. 
polgármester  jegyző 

Kihirdetve: 2017. március 27.

   Ughy Jenőné sk. 
         jegyző 



1. melléklet a 6/2017. (III.27.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó étkeztetés szolgáltatás 2017. évi intézményi
térítési díjának kiszámítása

2017. évben az étkezés tervezett önköltsége: 24.376.837,- Ft

2. melléklet a 6/2017. (III.27.) önkormányzati rendelethez

A szociális étkezésben részesülők által fizetendő térítési díjak 

A B C
1. Jövedelem

(forintban)
Kedvezmény Szociális étkeztetés

napi térítési díj
(forintban)

2. 0-öregségi nyugdíj legkisebb
összege

teljes ár 0,-

3. öregségi nyugdíj legkisebb összege-
öregségi nyugdíj legkisebb

összege+75%
nem százalékos 270,-

4. öregségi nyugdíj legkisebb
összege+75 % felett

0 % 408,-

A B

1.
Ellátottak tervezett száma:

(251 munkanap)
214 fő 

2.
Az étkeztetés jogszabályi előírás alapján 

számított intézményi térítési díja:
453,- Ft/adag

3. Szállítási költség: 400.000.-Ft/hó 4.800.000,-Ft/év

4.
Egy ellátottra jutó szállítási költség napi összege:

(szállítási költség/251 nap/144 fő)
132,-Ft/adag

5. Szállítási költség intézményi térítési díja: 113,-Ft/adag



3. melléklet a 6/2017. (III.27.) önkormányzati rendelethez

1. A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása jogszabályi előírás alapján számított 
intézményi térítési díja, és a fizetendő térítési díj  

Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében tervezett működési kiadások: 

28.835.000,- Ft

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

4. melléklet a 6/2017. (III.27.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás 2017. évi intézményi
térítési díjának kiszámítása

A B

1. összes önköltség 67.288.000 Ft

2. ellátotti létszám 197 fő

3. önköltség 1 főre/év 341.563,- Ft

7. gondozási óradíj (fő /óra) 170 Ft 

8. gondozási óradíj (fő /óra, kerekítve) 170 Ft 

A B

1.
Tervezett ellátottak száma

(365 nap)
36 fő 

2.
Jogszabályi előírás alapján számított intézményi 

térítési díj:
2.194,-Ft

3.
Jogszabályi előírás alapján számított intézményi 

térítési díj: (napi térítési díj* 30 nap)
65.833,-Ft

A B

Jövedelemkategóriák/fő Fizetendő összeg/fő/nap

1 0 – 22.000,-Ft 0,-Ft

2 22.001-42.000,- Ft 200,- Ft

3 42.001,- Ft felett 350,-Ft



5. melléklet a 6/2017. (III.27.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó idősek nappali ellátásának 2017. évi 
intézményi térítési díjának (étkezés nélkül) kiszámítása

A B

1. összes önköltség 12.091.000 Ft

2. ellátotti létszám 29 fő 

3. önköltség 1 főre/év 416.931 Ft 

4. önköltség 1 főre/nap 1.661 Ft 

6. melléklet a 6/2017. (III.27.) önkormányzati rendelethez

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása nappali melegedő szolgáltatás jogszabályi 
előírás alapján számított intézményi térítési díja 

Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében tervezett működési kiadások: 

4.236.000,- Ft

A B
1. Tervezett ellátottak száma 36 fő 

2. Jogszabályi előírás alapján számított intézményi 
térítési díj:

322,- Ft

3. Jogszabályi előírás alapján számított intézményi 
térítési díj: (napi térítési díj* 30 nap)

9.671,- Ft


