
 
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

3/2018. (II.19.) 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. § (8) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:  
 
„(8) A bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége a 2018. évben 69.827.000,- Ft, az állami 
normatíva 37.100.000,- Ft, a két összeg különbözetéből számított éves intézményi térítési díj 
32.727.000,- Ft/év, 595.036,- Ft/fő/év. Az intézményi térítési díj egy főre jutó összege 2.371,- 
Ft/nap. A szülők által a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díj 0,- Ft.” 
 

2. § 
 
(1)Az Ör. 33. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 
(2) Az Ör. 33. §-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:  
„(5) Az ügyfelek – az intézményvezetőhöz benyújtott kérelmük alapján – napi egyszeri meleg 
ebédet kérhetnek. A nappali ellátás keretében igényelt ebédért nem kell térítési díjat fizetni.” 
 

3. § 
 

(1) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
(3) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
(4) Az Ör. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
(5) Az Ör. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
 

4. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 
 
Tapolca, 2018. február 16. 
 
 

                     Dobó Zoltán sk.   dr. Németh Mária Anita sk.    
   polgármester  jegyző 

 
Kihirdetve: 2018. február 19. 
 

dr. Németh Mária Anita sk. 
               jegyző 



1. melléklet a 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez 
 
 

A személyes gondoskodás körébe tartozó étkeztetés szolgáltatás 2018. évi intézményi 
térítési díjának kiszámítása 

 
2018. évben az étkezés tervezett önköltsége: 25.662.000.- Ft 
 

 
 

2. melléklet a 3/2018. (II.19.) 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: 
 
31.830.000,- 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: 477.- 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 

 A B 

1. Tervezett ellátottak száma 
(365 nap) 36 fő 

2. Jogszabályi előírás alapján számított intézményi 
térítési díj: 2.456.-Ft 

3. Jogszabályi előírás alapján számított intézményi 
térítési díj: (napi térítési díj* 30 nap) 73.680.-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 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez 
 

A személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás 2018. évi intézményi 
térítési díjának kiszámítása 

   
 A B 

1. összes önköltség  74.801.000.- Ft 
2. ellátotti létszám 197 fő 
3. önköltség 1 főre/év 379.700.- Ft 

7. gondozási óradíj (fő /óra) 189.- Ft 

8. gondozási óradíj (fő /óra, kerekítve) 189.- Ft 
 
 

4. melléklet a 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez 
 

A személyes gondoskodás körébe tartozó idősek nappali ellátásának 2018. évi 
intézményi térítési díjának (étkezés nélkül) kiszámítása 

 
 

 A B 

1. összes önköltség  13.327.000.- Ft 

2. ellátotti létszám 29 fő 

3. önköltség 1 főre/év 459.551.- Ft 
4. önköltség 1 főre/nap 1.830.- Ft 

 
 

5. melléklet a 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelethez 
 
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében tervezett működési kiadások: 
 
4.663.000,- Ft 
 

 A B 
1. Tervezett ellátottak száma 36 fő 
2. Jogszabályi előírás alapján számított intézményi 

térítési díj: 355.- Ft 

3. Jogszabályi előírás alapján számított intézményi 
térítési díj: (napi térítési díj* 30 nap) 10.650.- Ft 

 
 
 
 
 
  


