




1. melléklet a 7/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez 
 

Szociális Alapszolgáltatás 
 

„A” 
 

Szociális étkeztetés 
 
2023. évi m ködési kiadások:        34.485.000,- Ft 
2023. évi tervezett költségvetési adatok alapján 
 
Szolgáltatási egység:         33.366 nap 
(tervezett létszám * 249 nap = 134 f  * 249 nap = 33.366 nap) 
 
Szolgáltatási egységre jutó tényleges önköltség:    1034,- Ft 
(34.485.000,- Ft / 33.366 nap = 1.033,53 Ft) 
 
Szolgáltatási egységre jutó 2023. évi normatív állami hozzájárulás:  296,- Ft 
(9.890.540,- Ft/249 nap/134 f ) 
 
Szállítási önköltség: 
önköltség összesen: 7.525.313 Ft 
(7.525.313 Ft/249 nap = 30.222 Ft/nap      226,- Ft 
30.222,- Ft/134 f  = 226,- Ft) 
 
Megállapítható egy adagra jutó intézményi térítési díj kiszállítással:  1.260,- Ft/f /adag 
(1034,- Ft + 226,- Ft = 1.260,- Ft) 
  



„B” 
 

Házi segítségnyújtás 
SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS 

Otthonközeli ellátás 
Házi segítségnyújtás SZOCIÁLIS SEGÍTÉS 

2023. év 
 
HGSZ (házi gondozói szolgálat) 
tervezett ellátotti létszám: 27 f /nap 
ebb l: 
személyi gondozás:  26 f /nap     összellátott 96%-a 
szoc. segítés   1 f /nap     összellátott 4%-a 
 
A HGSZ 2023. évre tervezett önköltségét a szem. gondozás és a szociális segítés ellátások között az 
összesen ellátott %-os arányában osztjuk meg. 
 
A HGSZ 2023. évre tervezett önköltsége összesen: 26.116.000,- Ft/év 
 
 
Ezek alapján: 
 
szem. gondozás 2023. évi tervezett önköltsége:  25.071.360,- Ft 
szoc. segítés 2023. évi tervezett önköltsége:  1.044.640,- Ft 
Összesen:      26.116.000,- Ft 
 
Éves gondozási óra: 
 
249 munkanap * 8 óra = 1992 óra * 5 gondozón  = 9.960 gondozási óra/év 
ebb l: 
szem. gondozás:     9.562 óra/év 
szoc. segítés:      398 óra/év 
 
Szociális segítés: 
2023. évre tervezett önköltség:    1.044.640,- Ft 
Éves gondozási óra:     398 óra 
Szolg. önköltség (1.044.640/398 óra):   2.625,- Ft/óra 
 
Intézményi térítési díj: 
2023. évi tervezett önköltség    1.044.640,- Ft 
2023. évi tervezett normatíva:    25.000,- Ft 
Önköltség és normatíva különbözete:   1.019.640,- Ft 
 
 
Intézményi terítési díj normatíva figyelembevételével: 1.019.640,- Ft/398 óra 2.562,- Ft/óra 
Intézményi térítési díj normatíva nélkül: 1.044.640,- Ft/398 óra   2.625. Ft/óra 
 
  



SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS 
Otthonközeli ellátás 

Házi segítségnyújtás SZEMÉLYI GONDOZÁS 
2023. év 

 
HGSZ 
tervezett ellátotti létszám: 27 f /nap 
ebb l: 
személyi gondozás:  26 f /nap     összellátott 96%-a 
szoc. segítés   1 f /nap     összellátott 4%-a 
 
A HGSZ 2023. évre tervezett önköltségét a szem. gondozás és a szociális segítés ellátások között az 
összesen ellátott %-os arányában osztjuk meg. 
 
A HGSZ 2023. évre tervezett önköltsége összesen: 26.116.000,- Ft/év 
 
 
Ezek alapján: 
 
szem. gondozás 2023. évi tervezett önköltsége:  25.071.360,- Ft 
szoc. segítés 2023. évi tervezett önköltsége:  1.044.640,- Ft 
Összesen:      26.116.000,- Ft 
 
Éves gondozási óra: 
 
249 munkanap * 8 óra = 1992 óra * 5 gondozón  = 9.960 gondozási óra/év 
ebb l: 
szem. gondozás:     9.562 óra/év 
szoc. segítés:      398 óra/év 
 
Személyi gondozás: 
2023. évre tervezett önköltség:    25.071.360,- Ft 
Éves gondozási óra:     9562 óra/év 
Szolg. önköltség (25.071.360/9.562 óra):  2.622,- Ft/óra 
 
Intézményi térítési díj: 
2023. évi tervezett önköltség    25.071.360,- Ft 
2023. évi tervezett normatíva:    12.041.380,- Ft 
Önköltség és normatíva különbözete:   13.029.980,- Ft 
 
 
Intézményi terítési díj normatíva figyelembevételével: 13.029.980,- Ft/9562 óra 1.363,- Ft/óra 
Intézményi térítési díj normatíva nélkül: 25.071.360,- Ft/9562 óra   2.622. Ft/óra 
 
  



2. melléklet a 7/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez 
 

Id skorúak nappali intézményi ellátása 
 

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). 
 
2023. évi m ködési kiadások:        6.669.000,- Ft 
2023. évi költség tervezett költségvetési adatok alapján 
 
Szolgáltatási egységre (egy f re) jutó tényleges önköltség:     1.667.250,- Ft 
(6.669.000,- Ft / 4 f  = 1.667.250,- Ft) 
 
 
Megállapítható napi intézményi térítési díj „napközbeni tartózkodó" igénybe vev k számára: 
(1.384.620,- Ft/ 249 nap = 5.561,- Ft) 5.561,- Ft/f /nap 
 
 
Megállapítható napi intézményi térítési díj „napközbeni tartózkodás és ott ebédet igénybe vev k" 
számára: 
(5.561,- Ft + 980,- Ft = 6.541,- Ft) 6.541,- Ft/f /nap 
 
 
2023.évi normatív állami hozzájárulás:           282.630,- Ft 
(*Normatív állami hozzájárulás 1.130.520,- Ft /4 f  = 282.630,- Ft) 
 
 
Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete napi intézményi térítési díj 
esetében „napközbeni tartózkodó" igénybe vev k számára: 
(6.669.000,- Ft – 1.130.520,- Ft / 4 f  / 249 nap = 5.561,- Ft) 5.561,- 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: 
(6.669.000,- Ft – 1.130.520,- Ft/ 4 f  / 249 nap + 980,- Ft) 6.541,- Ft/f /nap 
 
  



3. melléklet a 7/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez 
 

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). 
 
2023. évi m ködési kiadások:       45.512.000,- Ft 
2023. évi tervezett költségvetési adatok alapján 
 
Szolgáltatási egységre (egy f re) jutó tényleges önköltség:   5.689.000,- Ft 
(45.512.000,- Ft / 8 f ) 
 
Megállapítható napi intézményi térítési díj „napközbeni tartózkodók" számára: 
(5.689.000,- Ft / 249nap = 22.847,39,- Ft)     22.847,- Ft/f /nap 
 
Megállapítható intézményi térítési díj napközbeni tartózkodók és étkez k számára: 
(22.847.- Ft + 980,- Ft = 23.827,- Ft)      23.827,- Ft/f /nap 
 
2022. évi normatív állami hozzájárulás:      7.005.280,- Ft 
(*Normatív állami hozzájárulás 7.005.280,- Ft / f , 8 f re 875.660,- Ft x 8 = 7.005.280,- Ft) 
 
 
Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete napi intézményi térítési díj 
esetében „napközbeni tartózkodók" számára: 
(45.512.000,- Ft – 7.005.280,- Ft / 8 f  / 249 nap = 19.331,- Ft)   19.331,- Ft/f /nap 
 
Szolgáltatási önköltség és az állami normatív hozzájárulás különbözete intézményi térítési díj esetében 
napközbeni tartózkodók és étkez k számára: 
(45.512.000,- Ft – 7.005.280,- Ft / 8 f  / 249 nap + 980,- Ft)   20.311,-Ft/f /nap 
  



4. melléklet a 7/2023. (II.24.) önkormányzati rendelethez 
 

Szakosított ellátások 
 

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). 
 
 
2023. évi m ködési kiadások: 448.395.000,- Ft 
2023. évi költség tervezett költségvetési adatok alapján 
 
Szolgáltatási egységre (egy f re) jutó tényleges önköltség: 3.832.436,- Ft 
(448.395.000,- Ft / 117 f ) 
 
 
Megállapítható napi intézményi térítési díj: 10.500,- Ft/nap 
(3.832.436,- Ft / 365 nap = 10.499.8,- Ft/nap) 
 
Szolgáltatási egységre (egy f re) jutó 2023. évi normatív állami hozzájárulás:  1.991.253,- Ft 
(bértámogatás: 152.317.200,- Ft + üzemeltetési: 80.659.400,- Ft = 232.976.600,- Ft 
232.976.600,- Ft / 117f  = 1.991.252,9 Ft) 
 
Szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete:    1.841.183,-Ft 
(3.832.436,- Ft – 1.991.253,- Ft) 
 
Szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete napi intézményi térítési d í j 
esetében: 10.500,- Ft/nap 
(3.832.436,- Ft / 365 nap = 10.499,8,-Ft/nap) 
 
 


