
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

(a 7/2021. (III.26.) önkormányzati rendelettel módosítva) 

 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testületének 

6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

intézményi térítési díjának megállapításáról 

Kalocsa Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következ ket rendeli el: 

Étkeztetés 

1. § 
Étkeztetés intézményi térítési díja: 
a) helyben fogyasztva vagy elvitel esetén: 515,-Ft/f /nap 
b) kiszállítás esetén (515 Ft + 140 Ft) 655,-Ft/f /nap 

Házi segítségnyújtás 
2. § 

(1) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:                                           1.000,-Ft/óra
  
(2) Az étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele  
esetén, a házi segítségnyújtás óradíja:  330,- Ft/óra 

Nappali ellátás 
3. § 

(1) Id sek Klubja intézményi térítési díja: 

a.) csak napközbeni tartózkodást igénybe vev k 
(étkeztetést nem vesz igénybe) 350,-Ft/f /nap 

b.) napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vev k 
(tartózkodás és ott ebéd igénybevétele) 350+515,-Ft/f /nap 

(2) Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményi térítési díja: 

a.) csak napközbeni tartózkodást igénybe vev k 
(étkeztetést nem vesz igénybe) 360,-Ft/f /nap 

b.) napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vev k 
(tartózkodás és ott ebéd igénybevétele) 360+515,-Ft/f /nap 

Szakosított ellátások 
4. § 

Szakosított ellátások intézményi térítési díja: 
 
a) Id skorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása:                     3.900,-Ft/f /nap 
b) Demens betegek bentlakások intézményi ellátása:                     3.900,-Ft/f /nap  





1. melléklet a 6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez 1 

Szociális Alapszolgáltatás 

„A” 

Szociális étkeztetés 

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget 
(Szt. 115. § (1) bekezdés).  

2021. évi m ködési kiadások: 26.786.000,-Ft 
2021. évi tervezett költségvetési adatok alapján  

Szolgáltatási egységre (egy adagra) jutó tényleges önköltség: 827,-Ft 
(26.786.000,-Ft : 32.370 adag= 827 Ft/adag)  

Szolgáltatási egységre (egy adagra) jutó 2021. évi normatív állami hozzájárulás: 267,- Ft 
(66.360,- Ft/249 nap) 

Szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete: 560,-Ft 
(827,-Ft-267,-Ft) 
 
Szállítási önköltség:  286,- Ft 
önköltség összesen: 8.134.743 Ft 
(8.134.743 Ft : 365 nap = 22.287 Ft/nap 
(átl. 78 kiszállítás/nap: 22.287 Ft : 78 = 286 Ft/kiszállítás) 

 

Megállapítható egy adagra jutó intézményi térítési díj kiszállítással: 1.113,-Ft/f /adag 
(827,- Ft + 286,- Ft = 1.113,- Ft) 

Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete egy adagra jutó 
intézményi térítési díj esetében helyben fogyasztva, vagy elvitel esetén:  560,-Ft/f /adag 
Szállítási önköltség:                                                                                                        286,-
Ft/helyszín 

Kiszállítással: 846,-Ft/f /adag 
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„B” 

Házi segítségnyújtás 

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget 
(Szt. 115. § (1) bekezdés).  
 

2021. évi m ködési kiadások: 19.539.000,-Ft 
2021. évi tervezett költségvetési adatok alapján  
Szolgáltatási egységre (egy f re) jutó tényleges önköltség: 751.500,-Ft 
(19.539.000,-Ft / 26 f ) 

2021. évi normatív állami hozzájárulás: 9.100.000,-Ft 
- szociális segítés: 25.000,-Ft/f  (1 f ) 
- személyi gondozás: 363.000,- Ft/f  (25 f ) 

Szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete: 10.439.000,-Ft 
(19.539.000-9.100.000=10.439.000) 

Éves munkaórák száma: 6.378 óra/év 
- személyi gondozás: 6.294 óra/év 
- szociális segítés: 84 óra/év 

 
Megállapítható gondozási óradíj (1 órára, 1 gondozóra es  költség):   3.063,-
Ft/óra 
 (19.539.000,-Ft / 6.378 óra = 3.063,- Ft/óra) 

 

Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete gondozási óradíj 
esetében  
(1 órára, 1 gondozóra es  költség):       1.637,-Ft/óra 
(10.439.000,-Ft / 6.378 óra = 1.637,- Ft/óra) 
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Id skorúak nappali intézményi ellátása 

„A” 

Id sek klubja 

 

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget 
(Szt. 115. § (1) bekezdés).  

2021. évi m ködési kiadások:  3.337.000,-Ft 
2021. évi költség tervezett költségvetési adatok alapján  

Szolgáltatási egységre (egy f re) jutó tényleges önköltség: 476.714,-Ft 
(3.337.000,-Ft / 7 f  = 476.714,- Ft) 
 

Megállapítható napi intézményi térítési díj „napközbeni tartózkodó” igénybevev k 
számára:  
(476.714 / 249 nap=1.915,- Ft) 1.915,- Ft/f /nap 

 
Megállapítható napi intézményi térítési díj „napközbeni tartózkodás és ott ebédet igénybe 
vev k” számára:  
(1.915,-Ft + 827,-Ft = 2.742 Ft)  2.742,- Ft/f /nap 
 
 
2021.évi normatív állami hozzájárulás: 868.000,-Ft 
(*Normatív állami hozzájárulás 217.000,- Ft / f , 4 f re 217.000,- Ft x 4 = 868.000,-Ft) 

 
Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete napi intézményi térítési 
díj esetében „napközbeni tartózkodó” igénybe vev k számára:  
(3.337.000,- Ft - 868.000,- Ft / 7 f  / 249 nap = 1.417,- Ft) 1.417,- Ft/f /nap 

 
Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete napi intézményi térítési 
díj esetében „napközbeni tartózkodás és ott ebédet igénybe vev k” számára:  
(1417,-Ft + 560,-Ft = 1.977 Ft)  1.977,- Ft/f /nap 
 
 

(*Engedélyezett létszám 7 f , a 2020. évben ténylegesen szolgáltatást igénybe vev k átlag száma 4 f ) 
 
  

                                                             
2 Módosította a 7/2021.(III.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. április 1-t l. 



„B” 

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget 
(Szt. 115. § (1) bekezdés).  

2021. évi m ködési kiadások: 19.523.000,-Ft 
2021. évi tervezett költségvetési adatok alapján 

Szolgáltatási egységre (egy f re) jutó tényleges önköltség: 813.458,-Ft 
(19.523.000,-Ft / 24 f ) 

Megállapítható napi intézményi térítési díj „napközbeni tartózkodók” számára:  
(813.458,-Ft/249 nap = 3.267,-Ft) 3.267,-Ft/f /nap 

Megállapítható intézményi térítési díj napközbeni tartózkodók és étkez k számára:  
(3.267,-Ft + 827,-Ft = 4.094,- Ft) 4.094,-Ft/f /nap 

 
2021. évi normatív állami hozzájárulás: 5.856.000,-Ft 
(*Normatív állami hozzájárulás 732.000,- Ft / f , 8 f re 732.000,- Ft x 8 = 5.856.000,-Ft) 

 
Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete napi intézményi térítési 
díj esetében „napközbeni tartózkodók” számára:  
(19.523.000,-Ft – 5.856.000,-Ft / 24 f  / 249 nap = 2.287,-Ft) 2.287,-Ft/f /nap 
Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete intézményi térítési díj 
esetében napközbeni tartózkodók és étkez k számára:  
(2.287,-Ft + 560,-Ft = 2.847,- Ft) 2.847,-Ft/f /nap 

 
 

(*Engedélyezett létszám 24 f , a 2020. évben ténylegesen szolgáltatást igénybe vev k átlag száma 8 f ) 
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Szakosított ellátások 
„A” 

Id skorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, demens ellátás 
Kalocsa, Bem apó u. 19., Kunszt u. 14. 

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 
ellenértékeként megállapított összeg, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget 
(Szt. 115. § (1) bekezdés).  

 

2021. évi m ködési kiadások: 294.241.000,-Ft 
2021. évi költség tervezett költségvetési adatok alapján  

Szolgáltatási egységre (egy f re) jutó tényleges önköltség: 2.514.880,-Ft 
(294.241.000,-Ft / 117 f ) 
 

Megállapítható napi intézményi térítési díj: 6.890,-Ft/nap 
(2.514.880,-Ft / 365 nap = 6.890,-Ft/nap) 
 
Szolgáltatási egységre (egy f re) jutó 2021. évi normatív állami hozzájárulás: 1.099.557,-Ft 
(bértámogatás: 122.787.160,-Ft + üzemeltetési: 5.861.000,-Ft = 128.648.160,-Ft 
128.648.160,-Ft/117 f =1.099.557,-Ft) 
 
Szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete: 1.415.323,-Ft 
(2.514.880,-Ft-1.099.557,-Ft) 

Szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete napi intézményi 
térítési díj esetében: 3.878,-Ft/nap 
(1.415.323,-Ft / 365 nap = 3.878,-Ft/nap) 
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