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Nappali ellátás költség kalkuláció 

2016. év 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban 

Szoctv) 86.§ (2) b.) pontja szerint a háromezer főnél több állandó lakosságszámú települési 

önkormányzat köteles biztosítani az idősek nappali ellátását. A nappali ellátás hajléktalan 

személyek és elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi 

állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 

részben képes személyek részére nyújtott ellátási forma. 

Mivel Taksony Önkormányzat ezt a feladatot még nem látja el, így az ellátás kapcsán nincs 

előző időszakról figyelembe vehető adat sem a bevételek, sem a kiadások vonatkozásában, 

ezért a számítások során csak tervadatokkal számoltunk. 

A fenntartással kapcsolatosan – teljes évet vizsgálva - két kalkuláció készült, melyek az 

ellátást igénybevevők számában térnek el. Az „A” változat esetében az ellátottak létszáma 15 

fő, míg a „B” változatnál 10 fő. 

A számítások során bevételként mutatható ki a 2015. évi C. törvény alapján igényelhető 

költségvetési támogatás, illetve az ellátottak által fizetendő térítési díjak 

A törvény rendelkezései szerint a „Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az 

ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és 

eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napon 

nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 252-vel. Nem vehetők 

figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.” 

A kalkulációban figyelembe vett ellátotti létszám kapcsán lehívható költségvetési támogatás: 

„A” változat   1 635 eFt 

 „B” változat   1 090 eFt 

 

Az intézményi térítési díj megállapításánál figyelembe kell venni a Szoctv. vonatkozó 

rendelkezéseit: 

115. § (1)735 Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 

ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az 

intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési 

díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év 

közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében 

is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös 

költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az 

intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás 

megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi 

térítési díj összegét. 
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(3) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében 

foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, 

ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. 

(4) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi 

térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, 

117. § (1) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az 

ellátott havi jövedelmének 

a) 15%-át a nappali ellátást, 

b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést, 

c) 60%-át az átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézmények esetén. 

 

Az intézményi térítési díj kialakításakor az alábbi kiadásokat vettük számításba: 

 Az ellátást biztosító szakmai dolgozói létszám 2 fő munkabére, útiköltség térítése és a 

bér után fizetendő munkáltatói járulék, 

 a napközbeni foglalkoztatást szolgáló eszközök beszerzése (könyvek, játékok…) 

 a folyamatos működtetést biztosító kiadások 

 étkeztetés költségei 

 

A tervek szerint nappali ellátás az Önkormányzat Baross téri épületében történne. Ahhoz, 

hogy az épület alkalmas legyen a feladatellátásra szükség van felújítási munkálatokra, 

melynek költségével, illetve az induláshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítása kapcsán 

jelentkező kiadásokkal - Szociális és Gyermekjóléti Intézmény által összeállított eszköz lista 

alapján megközelítőleg  2 200 eFt körül -    az önköltség meghatározása során nem 

számoltunk. 

 

Az éves állandó kiadások összege 11 499 eFt, mely alapján a havi intézményi térítési díj 

(önköltség) 64 eFt, a napi 3 eFt, amely tartalmazza az ellátás és az étkezés díját is. 

Mivel a Szoctrv. fent idézett rendelkezései szerint a személyi térítési díjak megállapítása 

során figyelembe kell venni az ellátott jövedelemviszonyait, ezért a kalkulációban a 

mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 2015. évi összegét (28 500 Ft) figyelembe véve 

alakítottunk ki jövedelem sávokat. Feltételezve, hogy nappali ellátást mindenki ebéddel együtt 

veszi igénybe meghatározásra került a jövedelem függvényében maximálisan elkérhető 

térítési díj. Az így számított éves térítési díj összege: 

„A” változat   3 078 eFt 

 „B” változat   1 949 eFt 

 

Ennek tükrében a feladatellátáshoz az önkormányzati hozzájárulás: 

„A” változat   6 786 eFt 

 „B” változat   8 460 eFt 

 

Mivel ez az ellátás jellemzően jövedelem szempontjából az alacsony jövedelmű réteget érinti, 

ezért a személyi a térítési díj meghatározásának szempontrendszerét célszerű úgy kialakítani, 

hogy az megfizethető legyen a célcsoport számára, hiszen minél többen veszik igénybe az 

ellátást, annál több központi támogatás igényelhető, ami csökkenti az irányítószervi támogatás 

összegét. 
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2012. január elsejétől a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 

(továbbiakban: Szt.) 86.§ (2) b) bekezdése szerint a 3000 főnél több állandó lakossal 

rendelkező települési önkormányzat a családsegítés, mint alapszolgáltatáson túl köteles 

biztosítani az idősek nappali ellátását. 

  

A működtetés kritériumai (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 74-79.§-ai szerint) 

A nappali ellátást biztosító intézmény 

a) az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő 

napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, 

b) a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a 

közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, 

c) biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által 

egyaránt elérhető módon működjön. 

Nappali ellátás biztosítására az az intézmény alkalmas, amelyik rendelkezik 

a) a közösségi együttlétre, 

b) a pihenésre, 

c) a személyi tisztálkodásra, 

d) a személyes ruházat tisztítására, 

e)amennyiben a 77. § (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt szolgáltatást biztosítja az 

étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel. 

A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási idejét a helyi igényeknek megfelelően 

kell meghatározni, de az napi hat óránál kevesebb nem lehet. 

A nappali ellátást nyújtó intézmények szolgáltatásai különösen 

a) igény szerint meleg élelem biztosítása, kivéve idősek nappali ellátása esetén, 

b) szabadidős programok szervezése, 

c) szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való 

hozzájutás segítése, 

d) hivatalos ügyek intézésének segítése, 

e) munkavégzés lehetőségének szervezése, 

f) életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 

g) speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése. 
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Szabadidős programok szervezésének minősül az is, ha az intézmény az ellátást igénybe 

vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs 

eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez. 

Az intézmény által nyújtott egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások 

szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, 

valamint a mentális gondozás. 

Idősek nappali ellátásával kapcsán a foglalkoztatottakra vonatkozó előírások (az 1/2000.(I.7.) 

SzCsM rendelet 1. számú melléklet) 

1 fő nappali ellátást vezető (végzettség: szociális munkás) 

1 fő szociális gondozó szakápoló 


