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Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelete  
 

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2023. január 31.) 

 
Tapolca Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre 
tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. 
§-ában, a 32. § (1) és (3) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 
92. § (1) bekezdésben, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 
bekezdésében, a 29. § (1) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 148. §. (5) bekezdésében 
és a 151. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:  
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések  

A rendelet hatálya  
1. §  

  
(1) A jelen rendelet hatálya étkeztetésre, házi segítségnyújtásra, családsegítésre, nappali 

ellátásra, hajléktalan személyek átmeneti szállására vonatkozóan Tapolca Város 
Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata 
közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1) – (3) bekezdéseiben meghatározott személyekre 
terjed ki.    

(2) A jelen rendelet hatálya gyermekjóléti szolgálatra és bölcsődei ellátásra vonatkozóan 
Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község 
Önkormányzata közigazgatási területén élő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) – (4) 
bekezdéseiben meghatározott személyekre terjed ki.    

(3) A rendelet hatálya alá tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátások fedezetét az 
Önkormányzat éves költségvetésében kell tervezni.  

  
Eljárási rendelkezések  

2. §  
  

(1) Az eljárások során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 4. § (1) bekezdés a)-f), i)-l) pontjában, az (1a)-(5) 
bekezdésében meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.  
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(2) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokra való jogosultság megállapításáról, 
szükség esetén megszüntetéséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a 
polgármester dönt: 

a) a lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás, 
b) a rendkívüli települési támogatás, 
c) az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás, 
d) a gyermekétkeztetés költségeihez kapcsolódó települési támogatás, 
e) a köztemetés elrendelése és visszafizetésének elrendelése, valamint 
f) az idősek átmeneti elhelyezésére irányuló kérelmek elbírálása esetén. 

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretébe tartozó étkeztetéssel, házi 
segítségnyújtással, a családsegítéssel, nappali ellátással, Hajléktalan Személyek Átmeneti 
Szállására történő felvétellel, bölcsődei felvétellel kapcsolatos, továbbá a nappali 
melegedő, a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelmek 
elbírálása a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás keretében 
működtetett Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet (a továbbiakban: Intézet) 
vezetőjének hatáskörébe tartozik. 

 
(4) A (2) bekezdés a) – f) pontjaiban meghatározott ellátások iránti kérelmet ügyfélfogadási 

időben a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási Csoportjánál lehet 
benyújtani. A kérelmet postai küldeményként a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 
címére (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) kell feladni. 

(5) A (3) bekezdésben meghatározott ellátások iránti kérelmeket az Intézet vezetőjéhez kell 
benyújtani.   

(6) A bölcsődei felvételi kérelem elutasítása esetén a fellebbezés elbírálására a Képviselő-
testület jogosult.   

(7) A rendszeres pénzbeli és természetbeni támogatásban részesülők a szociális helyzetükben, 
lakcímükben bekövetkezett változást 15 napon belül kötelesek bejelenteni az ellátást 
megállapító szervnek.  

(8) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetési kötelezettséget 
keletkeztet, mely esetben az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.  

 
3. §  

  
(1) A kérelemhez csatolni kell:   

a) a munkaviszonyban álló a munkáltató által kiállított kereseti igazolást, a havi 
rendszerességgel járó nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban, árvaellátásban, 
gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési 
támogatásban, álláskeresési támogatásban, álláskeresést ösztönző juttatásban, 
családi pótlékban, tartásdíjban részesülők a kiutalást bizonyító feladóvevényt 
csatolják, és a jogosultságot megállapító határozatot bemutatják.  

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, továbbá vállalkozásból, őstermelői 
tevékenységből származó jövedelem esetén   

ba) az adóbevallással már lezárt időszakról szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
által kiállított igazolást és  
bb) az adóbevallással még le nem zárt időszakról szóló igazolást,   

c) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek tanulói vagy 
hallgatói jogviszonyáról, a részére folyósított ösztöndíjról vagy szociális és egyéb 
juttatásairól szóló intézményi igazolást,  
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d) a jövedelemmel nem rendelkező, nem tanköteles, nappali oktatás munkarendje 
szerint tanulmányokat nem folytató, aktív korú személy részéről az állami 
foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy annak nyilvántartásában regisztrált 
álláskeresőként szerepel,   

e) a gyermekelhelyezés, a gyámrendelés, a gyermektartásdíj vonatkozásában hozott 
végleges döntést vagy jogerős bírósági ítéletet,   

f) a kapott vagy levont tartásdíjról a kifizető igazolását, a postai feladóvevényt, a banki 
átutalásról szóló bizonylatot, a jogosult és kötelezett által aláírt átadás-átvételi 
elismervényt, a jogosult és kötelezett együttes nyilatkozatát vagy az önálló bírósági 
végrehajtó igazolását.  

(2) Amennyiben az (1) bekezdés a-b) pontjában előírt jövedelemigazolás beszerzése aránytalan 
nehézséget jelent, úgy a kérelmező tehet írásbeli nyilatkozatot is. 

4. §  

(1) A pénzbeli támogatást - a kérelmező lakcímére, az általa megjelölt folyószámlára vagy 
postacímre kell utalni a megállapításáról szóló döntés közlését követő 10 napon belül. 

(2) A lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás kiutalása utólag, minden hónap 5. 
napjáig történik meg a megállapító határozatban megjelölt közüzemi szolgáltató részére. 

5. §  
 

Nem részesülhet szociális ellátásban, akinek tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződés alapján 
az ellátása biztosított, kivéve a személyes gondoskodást biztosító ellátásokat (étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, idősek klubjában történő ellátás), amennyiben az eltartó a biztosított ellátásért 
100 %-os térítési díjat fizet.  
 

6. §  
  

(1) A fellebbezések elbírálására a fellebbezés benyújtása utáni 20. napot követő első 
Képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

(2) A polgármester, valamint az Intézet vezetőjének hatáskörében hozott döntések ellen 
benyújtott fellebbezéseket a Humán Bizottság javaslatával kell a Képviselő-testület elé 
terjeszteni.  

  
II. Fejezet  

Települési támogatások  
7. §  

  
(1) A települési támogatás formái:  

a) lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás,  
b) rendkívüli települési támogatás,  
c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás,  
d) gyermekétkeztetés költségeihez való hozzájárulás.  

(2) A települési támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. A 
települési támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a döntéshozó az összes 
körülményt figyelembe véve dönt.  

(3) Természetbeni ellátások különösen:  
a) tüzelőanyag biztosítása,  
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b) közüzemi díj átvállalása,  
c) élelmiszerutalvány biztosítása,  
d) élelmiszer, tanszer vagy ruházat vásárlása,  
e) gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása.  

 
8. §  

 
(1) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki 

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 a kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban az önkormányzat által felajánlott 

közmunkát visszautasítja,  
b) akinek közfoglalkoztatási jogviszonyát a foglalkoztató rendkívüli felmondással 

szüntette meg, 
c) akinek a kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra való jogosultsága szankciós indokkal szűnt meg.  
(3) Az (1) bekezdésben és (2) bekezdésben fennálló valamely körülmény bekövetkezte esetén 

az Általános Igazgatási Csoport a körülmény fennállásáról való tudomásszerzést követő 30 
napon belül a rendszeresen nyújtott települési támogatásra való jogosultságot 
felülvizsgálja.  

  
Lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás  

9. §  
  
(1) Tapolca Város Önkormányzata a lakhatással járó költségek enyhítése céljából települési 

támogatást nyújt a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 
életvitelszerűen lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez.   

(2) A települési támogatást elsősorban természetbeni juttatásként kell nyújtani a lakhatással 
járó következő költségekhez: a víz- és a gázfogyasztás, a villamos energia, a távhő-
szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti 
díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a 
tüzelőanyag költségeihez.  

(3) 1A lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatásban részesíthető az a személy, akinek 
a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
100.000 Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincsen vagyona. Az egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a háztartás fogyasztási 
egységei összegének a hányadosával. 

(4) A lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a 
háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

                                                 
1 Módosította a 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése 
  Hatályba lépés napja: 2022. február 23. 
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a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,  
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,  
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,  
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,  
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.  

(5) Ha a háztartás  
a) a (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy 

fogyatékossági támogatásban részesül, vagy  
b) a (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű 

családi pótlékot folyósítanak,  
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.  

(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a 
nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.  

(7) 2 A lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás összege havonta 3.000 Ft, ha a 
háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem eléri, vagy meghaladja 
a 60.001 Ft-ot, de nem éri el a 100.000 Ft-ot. A támogatás összege havonta 4.500 Ft, ha a 
háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem eléri, vagy meghaladja 
a 30.001 Ft-ot, de nem éri el a 60.000 Ft-ot, és 6.000 Ft havonta, ha a háztartásban az egy 
fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a 30.000 Ft-ot. 

 
10. §  

 
Nem jogosult lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatásra  

a) aki albérlőt tart, illetve ha a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő személy 
lakáshasznosításból származó jövedelemmel rendelkezik,  

b) aki a lakásban jogcím nélküli lakáshasználóként lakik,  
c) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos 

szabályokat, vagy az emberi és közösségi együttélés szabályait nem tartja be,  
d) akinek a háztartásában – a gépjárművek forgalmi értékétől függetlenül – kettő vagy 

ennél több gépjármű van, kivéve a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 
gépjárművet,  

e) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését 
tölti,  

f) akinek az ellátását az Önkormányzat átmeneti vagy tartós elhelyezést biztosító 
intézményben biztosítja.  

  
11. §   

  
(1)  A lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy 

személynek állapítható meg, függetlenül a háztartásban élő személyek és háztartások 
számától.   

(2) A lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első 
napjától egy év időtartamra kerül megállapításra. A támogatást elsősorban a kérelmező 
által a kérelemben megjelölt közüzemi szolgáltatónak kell utalni.  

                                                 
2 Módosította a 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése 
  Hatályba lépés napja: 2022. február 23. 
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(3)  Az Általános Igazgatási Csoport az ellátásra való jogosultságot – hivatalból vagy 
kérelemre – felülvizsgálja, ha a megállapított jogosultság időtartama alatt a jogosultsági 
feltételekben változás következett be. Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a 
feltételek továbbra is fennállnak, a támogatást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben 
tovább folyósítja.  

(4) Amennyiben a települési támogatásban részesülő személy a támogatás folyósításának ideje 
alatt lakóhelyet változtat, a lakcímében bekövetkezett változást 15 napon belül köteles 
bejelenteni az Általános Igazgatási Csoportnál.  

(5) Aki bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul felvett támogatás 
visszafizetésére köteles. A visszafizetés elmulasztása esetén mindaddig nem jogosult a 
lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatásra, míg a jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen felvett támogatást vissza nem fizeti.  

(6) Ha a települési támogatásban részesülő személy lakcíme megváltozik, vagy a támogatásra 
jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatás teljes összegben 
folyósításra kerül, a támogatás további folyósítását azonban meg kell szüntetni.  

Rendkívüli települési támogatás  
12. §  

  
(1) Eseti jelleggel rendkívüli települési támogatást kell megállapítani  

a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy  
b) az időszakosan, illetve tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére.    

(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező   
a) a részére megállapított rendszeres pénzellátásának kifizetése valamely ok miatt 

késik,   
b) rendszeres jövedelme megszűnt,  
c) a családjában élő gyermeke beiskolázásáról nem tud gondoskodni,   
d) tartós betegsége, vagy rokkantsága miatt a családjában jelentős jövedelem kiesés 

következett be és egyszeri kiadásra kényszerül,   
e) megbetegedése miatt egyszeri, jelentős mértékű gyógyszerkiadása keletkezik,  
f) kórházi kezelésre szorul,  
g) családjában elemi kár, baleset következett be,   
h) bűncselekmény áldozatává vált és anyagi segítségre szorul. 

(3) Létfenntartási gondnak tekintendő   
a) az élelmiszerek hiánya,   
b) a megfelelő ruházat hiánya,    
c) a tüzelőanyag hiánya,  
d) a közüzemi szolgáltatás megszűnésének vagy a lakhatás elvesztésének veszélye.   

13. §  

(1)3 A kérelmezőt rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni a 12. § (2)-(3) 
bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén, amennyiben 

                                                 
3 Módosította a 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2022. február 23. 
 



7 
 

a) egyedül élő, vagy gyermekét egyedül állóként nevelő kérelmező esetében az egy főre jutó 
havi nettó jövedelme 100.000 Ft-ot, 

b) családban élőként az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 75.000 Ft-ot nem haladja meg. 
 
(2) 4A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege nem haladhatja meg személyenként a 

szociális vetítési alap legkisebb összegének 100 %-át. 
(3) Különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetben, amikor a segítség elmaradása a 

kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti, a rendkívüli települési támogatás 
mértéke 300.000 Ft-ig terjedhet. 

(4) A polgármester a körülmények teljeskörű, egyedi mérlegelése alapján különös méltánylást 
érdemlő körülmény fennállása esetén a 13. § (1) bekezdésében előírt jövedelemhatártól 
eltérhet. 

(5) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson 
túl az 12. §-ban meghatározott rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, 
nyilatkozatot.   

14. §  
 

(1) A rendkívüli települési támogatás elsősorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás 
formájában, ha  

a) a kérelem természetbeni támogatásra irányul,  
b) a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására 

irányul, vagy   
c) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a kérelmező a pénzbeli 

támogatást nem a kérelemben megjelölt célra, vagy gyermeke(i) ellátására fordítja.  

(2) Amennyiben nincs lehetőség a rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként 
történő biztosítására, a támogatott részére elszámolási kötelezettség írható elő. Az 
elszámolás elmulasztása esetén a következő rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 
elutasításra kerül.  

  
Az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás  

15. §  
  

(1) 5Az elhunyt eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési 
támogatás adható az elhunyt hozzátartozójának vagy a temetésről gondoskodó más 
személynek, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem 
éri el a 120.000 Ft-ot, egyedül élő vagy gyermekét egyedül állóként nevelő kérelmező 
esetén a 168.000 Ft-ot. 

(2) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat, a kérelmező vagy a családjában élő 
közeli hozzátartozója nevére kiállított eredeti temetési számlát. Amennyiben a haláleset 
nem Tapolcán történt, a kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonatot is.  

(3) 6Az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás összege 50.000 Ft.  

                                                 
4 Módosította a 2/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2023. január 31. 
5 Módosította a 2/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2023. január 31. 
6 Módosította a 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 
  Hatályba lépés napja: 2022. február 23 
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(4) Nem állapítható meg az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési 
támogatás annak, akinek tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján kötelessége 
az elhunyt eltemettetése.  

(5) A támogatás iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 30 napon belül lehet 
benyújtani.  

  
Gyermekétkeztetés költségeihez kapcsolódó települési támogatás  

16. §  
 

(1) 7Ha a kérelmező családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem éri el az 
55.000 Ft-ot, gyermekét egyedül állóként nevelő szülő esetén a 65.000 Ft-ot és a család 
nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, az önkormányzat a települési 
támogatást a gyermek(ek) étkezési térítési díjának 50 %-a, vagy különös méltánylást 
érdemlő esetben teljes egészében való átvállalás formájában is nyújthatja.  

(2) A gyermekétkeztetés költségeihez kapcsolódó települési támogatás az étkezést biztosító 
költségvetési szerv(ek) részére a ténylegesen igénybe vett napoknak megfelelően havonta 
kerül átutalásra az intézmény kimutatása vagy számlája alapján.  

(3) A kérelmet a szülő, vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú gyermek nyújthatja 
be.  

(4) A gyermekétkeztetés költségeihez kapcsolódó települési támogatás legfeljebb a nappali 
tagozaton folytatott középiskolai tanulmányok befejezéséig adható.  

(5) A gyermekétkeztetés költségeihez kapcsolódó települési támogatást a kérelem 
benyújtásának napjától kell megállapítani.  

(6) Iskolás gyermekre vonatkozó étkezési térítési díj hozzájárulásként adott települési 
támogatás  

a) a tanév kezdete és december 31-e között beadott kérelem esetében december 31-
ig,  

b) január 1. és a tanév vége között beadott kérelem esetében a tanév végéig 
állapítható meg.  

(7) Bölcsődés és óvodás gyermek esetében a gyermekétkeztetés költségeihez kapcsolódó 
települési támogatás 6 hónap időtartamra, legfeljebb azonban a bölcsődei és óvodai 
nevelési év végéig állapítható meg.  

(8) Az ellátás ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, 
annak megszűnését megelőző 15 nappal benyújtható.  

(9) A szülő, más törvényes képviselő vagy a nagykorú gyermek az intézményváltást köteles 
haladéktalanul, legkésőbb 15 napon belül bejelenteni az Általános Igazgatási Csoportnál.  

 
Köztemetés  

17. §  
  

                                                 
7 Módosította a 2/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2023. január 31. 
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(1) Köztemetés, mint a helyben szokásos legolcsóbb temetés, a helyben működő temetkezési 
szolgáltatóktól évente bekért árajánlat alapján megkötött megállapodásban meghatározott 
költséggel rendelhető el. 

 
(2) Az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kell kötelezni.  
(3) 8 A köztemetés költségeinek visszafizetésére kötelezett személy kérelmére maximum 

tizenkét havi részletfizetés engedélyezhető, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi 
nettó jövedelem összege kevesebb, mint 150.000 Ft. 

(4) Az első részlet visszafizetésének határideje a részletfizetést megállapító határozat jogerőre 
emelkedését követő hónap 15. napja.   

(5) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségének megtérítési 
kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesítheti, ha a temetési költségek viselése az 
eltemettetésre köteles személy létfenntartását veszélyezteti.  

(6) A köztemetés elrendelése során tekintettel kell lenni az elhunyt vallására, a temetésével 
kapcsolatban életében tett esetleges nyilatkozatára.  

 
III. Fejezet   

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások  
 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások  

18. §   
  

(1)9 Tapolca Város Önkormányzata az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja: 
a) Szociális alapszolgáltatások: 

aa) étkeztetés 
ab) házi segítségnyújtás 
ac) családsegítés 
ad) támogató szolgáltatás 
ae) nappali ellátás (idősek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali ellátása, 

pszichiátriai - és szenvedélybetegek nappali ellátása, fogyatékosok nappali 
intézménye) 

b) Személyes gondoskodás keretébe tartozó, átmeneti elhelyezést nyújtó szakosított 
ellátások: 

ba) Idősek Otthona (4 férőhely) 
bb) hajléktalan személyek átmeneti szállása 

c) Gyermekjóléti alapellátás 
ca) gyermekjóléti szolgáltatás 

cb) bölcsőde. 
d) család- és gyermekjóléti központ. 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevétele – a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 32. § (1) bekezdése kivételével – önkéntes.  

 

                                                 
8 Módosította a 2/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2023. január 31. 
9 Módosította a 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2022. február 23. 
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(3) A szolgáltatás igénybevétele iránti kérelem szóban vagy írásban nyújtható be az Intézetnél. 
(4) A szociális ellátások igénybevétele iránti kérelemhez csatolni kell a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM 
rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 1. számú mellékletében foglalt adatok 
valódiságát bizonyító okiratokat.  

19. §  
  

(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.   

(2) Tapolca Város Önkormányzata a támogató szolgáltatást az Értelmi Fogyatékosok Országos 
Szövetsége (továbbiakban: ÉFOÉSZ) által működtetett „Összefogás” Támogató Szolgálat 
útján biztosítja.  

(3) Tapolca Város Önkormányzata az átmeneti elhelyezést a Megbecsülés Idős Otthon 
Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Megbecsülés 
Idősek Otthonában rendelkezésre álló férőhelyeken biztosítja.  

  
20. §  

  
(1) Tapolca Város Önkormányzata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott 

feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások, valamint a gyermekjóléti 
ellátások fejlesztése, az ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása érdekében 
szociálpolitikai kerekasztalt működtet.  

(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:  
a) a Képviselő-testület Humán Bizottságának elnöke,  
b) az Intézet vezetője,  
c) a Nyugdíjas Érdekképviselet vezetője, továbbá  
d) a szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezetek, alapítványok képviselői.  

(3) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést 
tart. A szociálpolitikai kerekasztal ülései nyilvánosak.  

(4) A szociálpolitikai kerekasztal ülésén elhangzottakról feljegyzés készül.  
  

Étkeztetés  
21. §  

  
(1) A szociálisan rászoruló részére az Szoctv. 62. §-ában foglaltak figyelembevételével napi 

egy meleg ételt (ebédet) kell biztosítani a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. 
főzőhelyéről a rászoruló lakóhelyére történő elszállítással. A szociálisan rászoruló 
kérelmére, valamint hajléktalan személy esetében az ebéd az idősek nappali ellátása 
(Idősek Klubja) ételosztó helyiségében vehető át.  

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte.  
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában 

korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy 
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teljesen – nem tud gondoskodni, illetve azt a személyt is, aki házi segítségnyújtásban 
részesül.  

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
alapján fogyatékossági támogatásban részesül.  

(5) Pszichiátriai betegsége, vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 
képes.  

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel 
nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan személyek átmeneti 
szállása.  

(7) Az étkezés igénybevételéhez a jogosultságot az alábbiak alapozzák meg:  

a) a (2) bekezdés esetében a személyi igazolvány,  
b) a (3) bekezdés és (5) bekezdés esetében a háziorvos, kezelőorvos, szakorvos 

igazolása,  
c) a (4) bekezdés esetében a fogyatékossági támogatásról, vagy az emelt összegű 

családi pótlékról szóló határozat,   
d) a (6) bekezdés esetében a lakcímkártya vagy a hajléktalan szálló igazolása.  

(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti igazolásnak ki kell térnie a megbetegedés, 
mozgáskorlátozottság fennállásának várható időtartamára. Az étkezésre való jogosultság 
erre az időtartamra, határozott időre állapítható meg. A jogosultság lejártát megelőzően az 
ellátott egészségi állapotát felül kell vizsgálni és amennyiben jogosultsága továbbra is 
fennáll, az ellátás – a jogosultság meglétét alátámasztó orvosi igazolás ismételt 
benyújtásával – meghosszabbítható.  

  
22. §  

  
(1) Az étkeztetés intézményi térítési díját és a kiszállítás költségét az 1. melléklet tartalmazza.  
(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy a kérelmező az ételt az 

ételkiosztó helyen veszi át, vagy lakásra történő kiszállítással kéri. A kiosztó helyen történő 
ebéd-átvétel esetén szállítási költséget nem kell fizetni. Az étel lakásra történő kiszállítása 
esetén a szállítási költséget is meg kell fizetni.  

(3) Az étkeztetés intézményi térítési díjának és a kiszállítás költségének kiszámítását a 2. 
melléklet tartalmazza.   

(4) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A 
személyi térítési díj a napi térítési díj és az adott hónapban igénybe vett étkezések számának 
szorzata.  

(5) Az étkeztetésben résztvevőknek a személyi jövedelmüktől függő 3. melléklet szerinti 
térítési díjat kell fizetniük.   

  
Házi segítségnyújtás  

23. §  
  

(1) Az önmaguk ellátására csak segítséggel képes személyek saját lakásán történő gondozását 
főállású gondozónők bevonásával biztosítja az Intézet az Szt. 63. §-ban foglaltak 
értelmében.  
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(2) A házi segítségnyújtás feladatainak ellátása során az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 25. §-
ában foglaltak az irányadók.  

(3) A személyes gondozás térítési díja 0 Ft, a szociális segítés térítési díját a 7. melléklet 
tartalmazza.   

(4) A házi segítségnyújtás szolgáltatási önköltségének és intézményi térítési díjának 
kiszámítását az 5. melléklet tartalmazza.  

  
 Családsegítés  

24. §  
 

(1) Az önkormányzat a családsegítést a Társulás által fenntartott Intézet Család- és 
Gyermekjóléti Központja útján látja el. A családsegítés során az Szt. 64. §-ában írtak szerint 
kell eljárni.  

(2) A családsegítő szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.   
 

Nappali ellátás  
25. §  

  
(1) A nappali ellátás a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 

szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek 
részére biztosított lehetőség a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok valamint az 
alapvető higiénés szükségletek kielégítésére, napközbeni étkezés igénybevételére.  

(2) Az idősek nappali ellátása (Idősek Klubja) munkanapokon 7.30 – 15.30 óra között áll a 
rászorulók rendelkezésére.  

(3) Azon ellátottak részére, akik ünnep- és munkaszüneti napon is igénylik az étkezést, a 
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. főzőhelyéről a klubtag lakóhelyére történő 
kiszállítással biztosítja az ebédet az Intézet.  

(4) A nappali ellátás esetében a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők intézményi 
térítési díja 0 Ft.  

(5) A csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén az ellátás szolgáltatási 
önköltségének és intézményi térítési díjának kiszámítását a 6. melléklet tartalmazza.  

  

26. §  
 

(1) A Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő az Szt. 65/F. § (1) bekezdésében 
írt nappali ellátást nyújtja – az idősek nappali ellátásának kivételével – az igénybe vevők 
részére.   

(2) A szolgáltatás az Szt. 115/A. § (1) bekezdés f) pontja alapján hajléktalan személyek részére 
térítésmentes.  

(3) Az igénybe vevők – 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 igénylők a 3. mellékletben meghatározott, a szociális étkeztetésre vonatkozó 
térítési díjat kötelesek megfizetni. A nappali melegedő igénybe vevői számára az étel 
kiszállításának díja 0 Ft.  
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(5) Az étkezés ellenértékét utólag, minden hónap 5. napjáig kell kifizetni az intézményben.  

26/A. §10 

(1) A pszichiátriai betegek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmaguk ellátására részben képes, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő 
pszichiátriai betegek részére biztosít szolgáltatást. 

(2) A szenvedélybetegek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élő, tizenhatodik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmaguk ellátására részben képes, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő 
szenvedélybetegek részére biztosít szolgáltatást. 

(3) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 
módja: önkéntes, az ellátást igénylő, illetve a törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli 
kérelmére történik. 

(4) A nappali ellátásért térítési díjat nem kell fizetni. 

(5) A pszichiátriai betegek nappali ellátása munkanapokon, páros héten: 6 órától 12 óráig páratlan 
héten: 12 órától – 18 óráig áll a rászorulók rendelkezésére. 

(6) A szenvedélybetegek nappali ellátása munkanapokon páros héten: 12 órától – 18 óráig, 
páratlan héten: 6 órától 12 óráig áll a rászorulók rendelkezésére. 

(7) Az ellátott, illetve törvényes képviselője kérelmére az intézményvezető megszüntetheti az 
ellátást, ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti, vagy ha a nappali ellátás igénybevétele 
nem indokolt. 

 
Gyermekjóléti szolgáltatás  

27. §  
  

Az Önkormányzat az Intézeten belül működtetett gyermekjóléti szolgálat útján látja el a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatait, melyek térítési díja 0 Ft.  

  
Bölcsődei ellátás  

28. §  
  

(1) A bölcsődében történő elhelyezésre a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi 
Társuláshoz tartozó települések ellátási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező szülők gyermekeinek van lehetősége.  

(2) A nem tapolcai lakosú, de tapolcai munkahellyel rendelkező szülők gyermekeinek 
bölcsődei elhelyezésére abban az esetben van lehetőség, amennyiben az adott települési 
önkormányzat – kivéve az intézményi társulásban résztvevő önkormányzatot – vállalja az 
egy gyermekre jutó önkormányzati költség megfizetését. Az egy gyermekre jutó 

                                                 
10 Kiegészítette a 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2022. február 23. 
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önkormányzati költség a teljes ellátási költség és a normatíva, továbbá saját bevétel 
különbözete.  

(3) A bölcsődei elhelyezés az alábbi jogcímeken igényelhető:  
a) a szülő, gyám, gondozó munkavégzése, betegsége, igazoltan nappali munkarend 

szerint folytatott tanulmányai vagy egyéb, méltányolható ok miatt a gyermek 
napközbeni ellátásáról nem tud gondoskodni,  

b) a gyermeket egyedülálló vagy idős személy neveli, vagy a gyermekkel együtt a 
családban három vagy több gyermeket nevelnek,   

c) a gyermekorvos, gyámhatóság, védőnő, gyermekjóléti szolgálat a gyermek 
egészséges testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődése érdekében a bölcsődei felvételt 
javasolja.  
 

(4) A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy ápolási díjban részesülő 
szülő gyermeke is felvételt nyerhet a bölcsődébe, amennyiben a szülő nem arra a gyermekre 
tekintettel részesül gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban, akinek a bölcsődei 
felvételét kéri.   

(5) A gyermekgondozási segély folyósítása mellett igazoltan munkát vállaló szülő gyermeke is 
felvehető a bölcsődébe, ha a gyermek napközbeni ellátása más módon nem biztosítható.  

(6) Amennyiben a gyermek a bölcsődei ellátást jogosulatlanul veszi igénybe, a szülő a 
bölcsődei ellátás teljes költségének megfizetésére köteles.  

(7) 11 A bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége a 2022. évben 104.944.000 Ft, az állami 
normatíva 94.687.000 Ft, a két összeg különbözetéből számított intézményi térítési díj 
10.266.000 Ft/év, 165.581 Ft/fő/év. Az intézményi térítési díj egy főre jutó napi összege 
6.607 Ft/nap. A szülők által a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díj 0 Ft. A 
bölcsődei napi négyszeri étkezésért megállapított nettó számlázási ár 1239 Ft. Az intézményi 
térítési díja nettó 567 Ft/nap. 

(8) A térítési díjakat utólag, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell megfizetni.  
 

Idősek Otthona  
29. §  

  
(1) Az Idősek Otthonában elsősorban azoknak a tapolcai lakóhellyel rendelkező 

nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását kell biztosítani, akiknek 
egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.  

(2) Az Idősek Otthonában – méltánylást érdemlő esetben – az a 18. életévét betöltött személy 
is felvehető, aki betegsége miatt önmaga ellátásáról csak segítséggel képes gondoskodni.  

(3) Az Idősek Otthonába – az önkormányzat részére biztosított férőhelyekre – történő beutalás 
12 hónapra történik, mely időtartam egy alkalommal, az eredeti beutalás időtartamával 
meghosszabbítható.   

(4) Amennyiben a beutalt önmaga ellátásáról már nem képes gondoskodni, indokolt a végleges 
elhelyezésének kezdeményezése az Idősek Otthonába.  

 

                                                 
11 Módosította a 18/2022. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2023. január 1. 
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(5) Az Idősek Otthonába történő elhelyezés intézése egyedülálló esetében az Általános 

Igazgatási Csoport, tartásra köteles hozzátartozóval rendelkező beutalt esetén a 
hozzátartozó feladata.  

(6) Az Idősek Otthonában történő ellátás további részleteit a Megbecsülés Idős Otthon 
Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. és az Önkormányzat által kötött 
„Megállapodás” tartalmazza.  

(7) Az ellátásért fizetendő térítési díj összegét a Megbecsülés Idős Otthon Szociális Ellátó 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. határozza meg.   

  
Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása  

30. §  
  

(1) A Társulás 36 férőhelyes Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállását működtet.  
(2) Az Átmeneti Szálláson 28 férfi és 8 női hajléktalan helyezhető el. A november 1-jétől 

április 30-ig tartó ún. krízisidőszakban további 8 fő elhelyezhető.   
(3)  Az ellátásért fizetendő térítési díj összegét a 4. melléklet szabályozza.  
(4) A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása Nappali Melegedő szolgáltatás intézményi 

térítési díjának összegét a 8. melléklet szabályozza. 
 

Térítési díj  
31. §  

  
(1) Az ellátást igénybe vevő, valamint a térítési díj fizetésére kötelezett más személy, ha a 

személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a 
fizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli 
kérelemmel fordulhat a Társulás elnökéhez. Ez esetben a fizetendő személyi térítési díjat 
határozattal az elnök állapítja meg.  

(2) 12Az ellátott kérelme alapján az elnök a személyi térítési díj összegét mérsékelheti, illetve 
elengedheti, ha a fizetésre kötelezett családjában élők egy főre jutó havi nettó jövedelmének 
összege nem éri el az 55.000 Ft-ot, egyedülálló esetén a 65.000 Ft-ot. 

(3) Az intézményvezető minden negyedévet követő első hónap 15 napjáig az előző 
negyedévről szóló aktuális térítési díj hátralékosok névsorát tartalmazó listát, a 
felszólításokat eljuttatja a Társulás elnökének.  

(4) A Társulás elnöke a térítési díj hátralék behajtásáról intézkedik, továbbá a behajthatatlan 
hátralékot törli.   

IV. Fejezet  
Záró rendelkezések  

32. §  
  

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

                                                 
12 Módosította a 2/2023. (I.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2023. január 31. 
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33. § 
 

Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról 
szóló 12/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete.  

  
 
 
Tapolca, 2021. június 1.  
  
  
  
                          Dobó Zoltán sk.     dr. Iker Viktória sk.                
                          polgármester      jegyző        
  
 

 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. január 31. 
 
 

           dr. Iker Viktória sk. 
  jegyző 
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1. melléklet a 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez13 
  

Az étkeztetésben részt vevők által fizetendő térítési díj 
 A B 
1 Étkezés ellátási nap 
2 Intézményi térítési díj 

nyersanyagköltség: 370 Ft 
rezsiköltség: 592 Ft 

962,- 

3 Térítési díj kiszállítva 1105,- 
  

2. melléklet a 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez14 
  

A személyes gondoskodás körébe tartozó étkeztetés szolgáltatás 2022. 
évi intézményi térítési díjának kiszámítása   

    
2022. évben az étkezés tervezett önköltsége: 33.160.000.- Ft    
    

    A    B    

1.    

    
Ellátottak tervezett száma:    

(251 munkanap)    
    

180 fő    

2.    
Az étkeztetés jogszabályi előírás alapján    

számított intézményi térítési díja:    
734,- Ft/ellátási nap    

3.    Szállítási költség: 700.000.-Ft/hó    6.640.000,-Ft/év    

4.    
Egy ellátottra jutó szállítási költség napi összege: 

(szállítási költség/251 nap/180 fő)    
  

230,-Ft/ellátási nap    

5.    Szállítási költség intézményi térítési díja:    143,-Ft/ellátási nap    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
13 Módosította a 18/2022. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
  Hatályba lépés napja: 2023. január 1. 
14 Módosította a 11/2022. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
   Hatályba lépés napja: 2022. szeptember 1. 
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 3. melléklet a 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez  

  
A szociális étkezésben részesülők részére nyújtott kedvezmények:  

  
  A  B  

1.  
Személyi 

jövedelem 
(forint/hó)  

Szociális 
étkeztetés térítési 

díja szállítás 
nélkül 

adag/forint  

Szociális 
étkeztetés térítési 

díja házhoz 
szállítva  

adag/forint 

2.  kevesebb, mint 28.500.- Ft  0,-  0,- 

3.  28.501.- Ft-tól  
74.500.- Ft-ig 

jövedelem 1 %-a, 
max. 612.-   

jövedelem 1 %-a, 
max. 755.- 

4.  magasabb, mint 74.501.- Ft 612,-  755.- 

  
  

4. melléklet a 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez15 
  

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: 
    

2022. évre tervezett önköltség: 46.252.000,- Ft    
    

    A    B    

1.    
Tervezett ellátottak száma 

(365 nap)    40 fő    

2.    
Jogszabályi előírás alapján számított intézményi 

térítési díj:    3.168,-Ft    

    
2. Az ellátásért megállapított személyi térítési díj   

                          
   A    B    

 Jövedelemkategóriák/fő Fizetendő összeg/fő/nap 

1 0 – 22.000,-Ft    0,-Ft    
2 22.001.-42.000,- Ft    250,- Ft    

3 42.001,- 60.000.- Ft     400,-Ft    

                                                 
15 Módosította a 11/2022. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
    Hatályba lépés napja: 2022. szeptember 1. 
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4 60.001.- 80.000 Ft 550,- Ft  

5 80.001,- Ft-tól 650,- Ft 
   

  
  

 5. melléklet a 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez16  
  

A személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás   
2022. évi intézményi térítési díjának kiszámítása  

  
  A    B    

1.   összes önköltség     104.326.000- Ft    
2.   ellátotti létszám    136 fő    
3.   önköltség 1 főre/év    767.103,- Ft    
4.   gondozási óradíj (fő /óra)    382,- Ft    

    
   

6. melléklet a 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez17 
  

A személyes gondoskodás körébe tartozó idősek nappali ellátásának 
2022. évi intézményi térítési díjának (étkezés nélkül) kiszámítása    

    
    

   A    B    

1.     összes önköltség     14.151.000,- Ft    

2.     ellátotti létszám    29 fő    

3.     önköltség 1 főre/év (251 nap)  487.966,- Ft    

4.     önköltség 1 főre/nap    1.944,- Ft    
  
 
 

7. melléklet a 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez18 
  

A szociális segítés térítési díjai  
  

  

                                                 
16 Módosította a 11/2022. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
    Hatályba lépés napja: 2022. szeptember 1. 
17 Módosította a 11/2022. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
    Hatályba lépés napja: 2022. szeptember 1. 
18 Módosította a 11/2022. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
    Hatályba lépés napja: 2022. szeptember 1. 
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  A  B  

1.  A szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme   Térítési díj 
összege  

2.  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-áig  térítésmentes  

3.  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-ától 300 %-áig  130,- Ft/óra  

4.  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-ától 400 %-áig  200,- Ft/óra  

5.  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-a felett  260,- Ft/óra  

  
8. melléklet a 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez19 

  
  

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása nappali melegedő szolgáltatás jogszabályi 
előírás alapján számított intézményi térítési díja 2022. évre  

    

Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében tervezett működési kiadások:    
    

11.892.000,- Ft    
    

    A    B    
1.    Tervezett ellátottak száma    40 fő    

2.    
Jogszabályi előírás alapján számított napi intézményi 

térítési díj (kiadás/365 nap/40 fő):    815,- Ft    

    
    
   

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

                                                 
19 Módosította a 11/2022. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a 
    Hatályba lépés napja: 2022. szeptember 1. 
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