
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2016. (III. 29.) 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 25. §
(3) bekezdés b) pontjában, 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.) 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„a) Az étkeztetéssel, házi segítségnyújtással, a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállására történő 
felvétellel, bölcsődei felvétellel kapcsolatos, továbbá a nappali melegedő, a családsegítés, gyermekjóléti 
szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásai igénybevételére irányuló kérelmek
elbírálása a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet (a továbbiakban: Intézet) vezetőjének 
hatáskörébe tartozik.”

2. §

Az Ör. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. § (1) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki maga vagy a
családjában, háztartásában élő személy álláskeresőként, illetve munkanélküliként munkahelykeresés 
céljából nem működik együtt a kormányhivatal járási hivatalának hatáskörrel rendelkező szervezeti 
egységével. Rendszeresen nyújtott települési támogatás esetén az együttműködésnek a támogatás 
folyósításának időtartama alatt fenn kell állnia. A települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az 
együttműködést igazoló dokumentumot. 
(2) Nem állapítható meg települési támogatás annak,

a)  aki vagy a vele közös háztartásban élő személy a kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban az 
önkormányzat által felajánlott közmunkát visszautasítja,

b) aki közfoglalkoztatási jogviszony fennállása esetén a közmunkát nem végzi el,
c)  akinek vagy a vele közös háztartásban élő személynek a kérelem benyújtását megelőző 24 

hónapban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultsága szankciós indokkal szűnt 
meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben fennálló valamely körülmény bekövetkezte esetén az Általános
Igazgatási Csoport a körülmény fennállásáról való tudomásszerzést követő 30 napon belül a települési 
támogatásra való jogosultságot felülvizsgálja.”

3. §

Az Ör. 22. § (1) bekezdése a következő af) alponttal egészül ki: 

„af) nappali melegedő.” 

4. §

Az Ör. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: 



„(1) Tapolca Város Önkormányzata az étkeztetés, házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti
központ, család- és gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali ellátása (Idősek Klubja), Hajléktalan 
Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő működtetésével a Tapolcai Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott Intézetet bízza meg.”

5. §

Az Ör. a követező 29/A. §-sal egészül ki: 

„29/A. § (1) A Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő az Szt. 65/F. § (1) bekezdésében 
írt nappali ellátást nyújtja – az idősek nappali ellátásának kivételével – az igénybevevők részére.  
(2) A szolgáltatás az Szt. 115/A. § (1) bekezdés af) pontja alapján hajléktalan személyek részére
térítésmentes.
(3) Az ügyfelek – az intézményvezetőhöz benyújtott kérelmük alapján – napi egyszeri meleg ebédet 
kérhetnek. Az ebédet a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. állítja elő és gondoskodik az intézménybe 
történő kiszállításáról. 
(4) Az ebédet igénylő ügyfelek az 1. mellékletben meghatározott, a szociális étkeztetésre vonatkozó 
térítési díjakat kötelesek megfizetni. A nappali melegedő igénybevevői számára az étel kiszállításának 
díja 0,- Ft.
(5) Az étkezés ellenértékét utólag, minden hónap 5. napjáig kell kifizetni az intézményben.”

6. §

(1) Az Ör. 31. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége a 2016. évben 57.694.000,- Ft, az állami normatíva 
27.175.000,- Ft, a két összeg különbözetéből számított éves intézményi térítési díj 30.519.000,- Ft. Az 
intézményi térítési díj egy főre jutó összege 1.961,- 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 2016. 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.”

7. §

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

8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével - 2016. április 1-jén lép hatályba.
(2) A 7. § (2) bekezdése 2016. május 1-jén lép hatályba.

Tapolca, 2016. március 17.

                     Dobó Zoltán sk.  Ughy Jenőné sk.  
polgármester  jegyző 

Kihirdetve: 2016. március 29.

    Ughy Jenőné sk. 
         jegyző 



1. melléklet a 7/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó étkeztetés szolgáltatás 2016. évi intézményi térítési
díjának kiszámítása

2016. évben az étkezés tervezett önköltsége: 44.058.000

2. melléklet a 7/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

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

1. Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében tervezett működési kiadások: 
26.829.000,- Ft

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

A B

1.
Ellátottak tervezett száma:

(251 munkanap)
214 fő 

2.
Az étkeztetés jogszabályi előírás alapján számított 

intézményi térítési díja:
820,- 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: 113,- Ft/adag

A B

1.
Tervezett ellátottak száma

(365 nap)
36 fő 

2.
Jogszabályi előírás alapján számított intézményi 

térítési díj (kerekítve):
2.040,- Ft

3.
Jogszabályi előírás alapján számított intézményi 

térítési díj: (napi térítési díj* 30 nap)
61.200,- 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



3. melléklet a 7/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás 2016. évi intézményi térítési
díjának kiszámítása

A B

1. összes önköltség 57.018.000 Ft

2. ellátotti létszám 197 fő

3. önköltség 1 főre/év 289.131,- Ft

4. gondozási óradíj (fő /óra) 144 Ft 

5. gondozási óradíj (fő /óra, kerekítve) 145 Ft 

4. melléklet a 7/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó idősek nappali ellátásának 2016. évi intézményi 
térítési díjának (étkezés nélkül) kiszámítása

A B

1. összes önköltség 10.785.000 Ft

2. ellátotti létszám 29 fő 

3. önköltség 1 főre/év 371.897 Ft 

4. önköltség 1 főre/nap 1.561 Ft 


