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Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szoctv.) 92/B. § alapján a fenntartó kötelezettsége a szociális
intézmények intézményi térítési díjának meghatározása. A törvény 115. § (1)
bekezdése szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési
díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív
állami hozzájárulás, illetve a feladatfinanszírozás egy főre jutó összegének, támogató
szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és
a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az
intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell
meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek
arányában történő megosztásával.
Változás az elmúlt évhez képest, hogy 2012. január 1-től a szolgáltatási önköltséget a
tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április 1-ig kell megállapítani.
A Szoctv. 115. § (6) bekezdése értelmében a személyi térítési díj összege a
megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és
változtatható meg.
A Szoctv. 115. § (10) bekezdése értelmében a fenntartó az intézményi térítési díjat
az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált
térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
Az intézményi térítési díj nem azonos a személyi térítési díj mértékével. A személyi
térítési díjat a szolgáltatást igénybevevő jövedelme alapján kell megállapítani. Abban
az esetben, ha az ellátást igénybevevő, illetve térítési díjat megfizető más, írásban
vállalja a mindenkori intézményi térítési díj megfizetését, a jövedelemvizsgálatot és a
kötelezettség megállapítását nem kell lefolytatni.
A „Kapaszkodó” Alapszolgáltató Központ esetében meghatározott térítési díjak az
előző évben megállapított térítési díjaknál alacsonyabbak. E tényező fő oka, hogy a
költségvetési tervezéskor a működési költségek megszorításra kerültek, így az
önköltség alá besorolható tételek, konkrétan a személyi juttatások, azok járulékai, a
dologi kiadások valamint az Integrált költségei, alacsonyabb összeget tartalmaznak.
Komoly tényező, hogy a tavalyi év magas intézményi térítési díja, kevesebb
igénybevételt eredményeztek, ezáltal az osztó (tavalyi igénybevételi szám) kevesebb a
számításoknál.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott jövedelmének
30 %-át étkeztetés,
25 %-át házi segítségnyújtás,
30 %-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató
szolgáltatás,
20 %-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
2 %-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
15 %-át a nappali ellátást,
30 %-át a nappali ellátást és ott étkezést,

60 %-át az átmeneti elhelyezést
80 %-át tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.
Külön szabályozás vonatkozik a támogató és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra:
A ”Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
keretében működtetett támogató szolgálatot fogyatékkal élő lakosok vehetik igénybe.
Szociálisan rászorultnak minősül az a súlyosan fogyatékos személy aki,
fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű
családi pótlékban részesül. A szolgáltatást igénybe veheti az a személy is, aki
szociálisan rászorultnak nem minősül, azonban ebben az esetben a fenntartó ezt az
összeget szabadon állapíthatja meg. Ilyen esetekben az intézmény a szabad kapacitás
terhére, plusz bevételhez juthatna, azonban elmondható, az elmúlt évek
tapasztalataiból, hogy ez a fajta igénybevétel nagyon kismértékű. Támogató
szolgáltatás esetén a térítési díj az egy feladategységre jutó szolgáltatási önköltség és a
finanszírozási szerződésben meghatározott egy feladatmutatóra jutó állami
hozzájárulás különbsége.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a térítési díj a szolgáltatási önköltség és a
szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete egy
napra vetítve.
Az Egyesített Szociális Intézmény által biztosított átmeneti elhelyezést nyújtó
ellátások esetében indokoltnak tartom az intézményi térítési díj számított értékétől
alacsonyabb, az intézmény által javasolt térítési díjat elfogadni. Ennek indoka, hogy az
ellátást igénybevevő jövedelmi viszonyaihoz igazított térítési díj megállapításával
magasabb bevételhez juthat az intézmény.
A nappali ellátás esetében (Idősek Klubja) a térítési díj mértéke úgy került
kiszámításra, hogy az igénybevevők többsége meg tudja fizetni a személyi térítési
díjként megállapítható (a nappali ellátásért és étkeztetésért) összeget, amely a havi
jövedelem 30 %-át nem haladhatja meg. A számított intézményi térítési díj (önköltségnormatíva) megfizetésére senki sem képes.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személyi térítési díjának mértéke nem
haladhatja meg az ellátásban részesülő jövedelmének a 2 %-át. 2012. január 1-től
35.000 Ft/ készülék összege csökkent 25.000.- Ft/készülék összegre, emiatt a térítési
díj mértéke jelentősen emelkedett.
A nappali ellátás és étkezés igénybe vétele esetén a személyi térítési díj mértéke nem
haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének a 30 %-át.
Abban az esetben, ha az ellátott az étkeztetést és a házi segítségnyújtást együtt veszi
igénybe, akkor a személyi térítési díj mértéke az ellátott havi jövedelmének a 30 %-a.
Szakcs Község Önkormányzata az egyeztetés értelmében a számított költséggel
szemben alacsonyabb összegben javasolja megállapítani az intézményi térítési díjat és
a szociális étkeztetés díját.
Házi segítségnyújtás esetében a község térítésmentesen kívánja biztosítani a
rászorulók számára a szolgáltatást.

Gyulaj Község Önkormányzata az önköltségszámításnál figyelembe vette a
közmunkaprogram keretében az intézményhez kiközvetített dolgozók bérköltségeit a
tartós bentlakást nyújtó idősek otthonában.
A szociális étkeztetés esetében a számított intézményi térítési díjnál alacsonyabb
összegben javasolja a megállapítást.
A ”Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás
keretében működtetett támogató szolgálatot azok a fogyatékkal élő lakosok vehetik
igénybe, akik kiemelt családi pótlékban, vakok személyi járadékában vagy
fogyatékossági támogatásban részesülnek.
A házi segítségnyújtást a dombóvári kistérségben (Dombóvár, Gyulaj, Kaposszekcső
és Szakcs kivételével) a „Kapaszkodó” Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ Társulás biztosítja.
Önkormányzatunk a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.)
számú rendelet 2. számú mellékletben határozza meg az átmeneti gondozás — a
helyettes szülői ellátás és a családok átmenti otthona — intézményi térítési díjait. A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
150. § (1) bekezdése rendelkezik gyermekvédelmi átmeneti ellátások igénybevétele
után fizetendő térítési díjak számításáról és a személyi térítési díjak megállapításáról.
Az intézményi térítési díjak javasolt összegét az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Amennyiben az önkormányzat az intézményi térítési díjakat a kiszámított és külön
jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben határozza meg, a
társulásban részt vevő önkormányzatoknak a különbözetet meg kell fizetniük.
A fenti szolgáltatásokat igénybevevők jövedelme alacsony, ezért az ellátottak nagy
részének nem a rendeletben megállapított intézményi térítési díjat kell majd
megfizetnie, hanem a jövedelem alapján megállapított személyi térítési díjat. Ennek
mértéke ellátásonként változó, a szociális törvényben meghatározottak szerint, az
ellátott jövedelmének 15-80 %-a közötti összeg. Az intézményi térítési díj magasabb a
személyi térítési díjnál, a személyi térítési díjra vonatkozó előírások lehetővé teszik,
hogy az ellátott jövedelmi viszonyainak megfelelően fizessen.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 148. § (2) bekezdése értelmében 2012. január 1.-től bölcsődei
ellátás esetében a gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjon kívülfenntartói döntéstől függően-megállapítható bölcsődei ellátás keretében nyújtott
gondozásra személyi térítési díj.
A fenntarthatóság szempontjából, a gondozási díj bevezetése, többletbevételt jelentene
az önkormányzat számára.
Jogszabály alapján a gyermekétkeztetés tekintetében a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő kisgyermek számára 100 %- os támogatást, a három-vagy
többgyermekes, tartósan beteg, fogyatékos gyermekek számára pedig 50 %- os
támogatást kell biztosítani az élelmezés térítési díjából.

A törvény értelmében a gondozási és étkezési díj együttes összege nem haladhatja
meg, az egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének 25%-át. A gondozási díj
megállapításánál jövedelemnyilatkozatot kell tenni a fizetésre kötelezettnek.
A tehetősebb szülők nagyobb mértékben járulhatnának jövedelmük alapján a
gondozáshoz, de a bölcsődét igénylő családok nagy része olyan 1, illetve 2 gyermekes,
akiknek jövedelme alacsony, rászorultsági alapon kedvezményben nem részesülnek,
de kedvezőtlenül hatna rájuk a többletteher viselése, amely létszám és kihasználtságcsökkenéshez vezetne.
A 2012. évi tervezett költségvetés összesen: 27. 929.000 Ft. A bölcsőde 50 férőhelyes,
a napi ellátottak létszáma a tavalyi évben átlagosan 35 fő volt.
A 2012. évi önköltség és állami normatív különbsége alapján az intézményi térítési díj
1.297 Ft/fő/nap. (Egy hónapban 21 gondozási nappal számolva: 1.297 Ft x 21
nap=27.237 Ft/hó.)
A 2012. január 1. napjától a jogszabályok módosulása értelmében az étkezés térítési
díjáért rezsiköltség nem kérhető, a nyersanyagnorma áfával növelt összege számolható
el.
A 2012. évben még eddig a rezsiköltséggel növelt étkezésért fizetnek a szülők,ez az
összeg:603 Ft/nap, így egy hónapban legfeljebb 603 Ft x 21 nap = 12.663 Ft/hó a
fizetési kötelezettsége a szülőnek.
Ha az étkezési térítési díj összege nem változik, de bevezetésre kerül mellette a
gondozási díj, az a szülők számára nagy anyagi megterhelést jelent. (Étkezés +
gondozás = 12.663 Ft + 27.237 Ft = 39.900 Ft/hó.)
Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet számítása alapján a 2012. évben a
gyermekek étkezési díja a következőképpen alakulna.
Nyersanyagnorma: 277 Ft, az áfával növelt összeg (27%=75 Ft) 352 Ft/nap.
Amennyiben bölcsődei étkezési térítési díj 277 Ft+ÁFA napi összegre csökkenne, a
nyersanyag norma ezzel lenne egyenlő. Az étkezés megfelelő színvonalon történő
biztosításához elegendő volna.
Valamennyi munkanapon történő igénybe vétel esetén az egy fő után fizetendő
étkezési térítési díj összege 7.392 Ft, a gondozási díj 27.258 Ft, összesen 34.650 Ft
lenne egy hónapban.
Az étkezési és gondozási díj együttes összeg nem lehet magasabb az egy főre jutó
jövedelem 25 %-ánál. Amennyiben az intézményi térítési díjat a fenntartó 1.298
Ft/nap összegben állapítja meg, a kisgyermekes családok részére megfizethetetlenné
válik a bölcsődei szolgáltatás. Az önkormányzatok a már dolgozó, illetve munkába
álló szülőket úgy tudják leginkább támogatni, hogy elérhető áron nyújtanak számukra
napközbeni ellátást, ahol szakképzett gondozónők mellett, biztonságos környezetben
tudhatják gyermekeiket. A magas intézményi térítési díj megfizettetése a szülőkkel
korai óvodai nevelést, vagy szabálytalan gyermek ellátási formákat preferálna, hiszen
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében továbbra is felvehetők a

2,5 éves kort betöltött gyermekek a betöltetlen óvodai férőhelyekre, ahol csak az
étkeztetésért kell fizetni
Fentiek alapján javaslom egységes napi gondozási díj bevezetését a következők
szerint:
A gondozási díj, amely nem visszatérítendő, egész hónapra szól, a gyermek hiányzása
esetén is fizetendő, ellentétben az étkezési díjjal.
Ha 2012-ben az itt megállapított 352 Ft/fő/nap étkezési díjat alkalmazzuk a bölcsődés
gyermekek számára és a kieső rezsiköltséghez hasonló összeg kerülne megállapításra
gondozási díjként, nem okozna bevétel elmaradást az önkormányzat számára, de a
szülők elérhető áron kapnák továbbra is a bölcsődei szolgáltatást, hiszen kb.
ugyanannyit fizetnének, mint előtte. Ebben az esetben a szülők fizetési kötelezettsége
így alakulna:
Átlagosan 21 gondozási nappal számolva az étkezésért fizetendő díj: 352 Ft x 21 nap=
7.392 Ft( bruttó). Gondozási díjként fizetendő: 603 Ft-352 Ft (étkezési térítési díj
különbözet)= bruttó 251 Ft/fő/nap (nettó 198 Ft/fő/nap), havonta 251 Ft/fő/nap x 21
nap = 5.271 Ft.
Ha a szülő gyermeke mindennap igénybe veszi az étkeztetést, fizetési kötelezettsége
7.392 Ft+5.271 Ft, összesen havi 12.663 Ft.
A bölcsőde jelenleg 50 gyermek számára nyújt napközbeni ellátást. Ebből 9 fő
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 4 fő pedig 3 illetve több
gyermekes kedvezmény alapján a törvény értelmében nem fizetne gondozási díjat.
A tavalyi étkezési díj alapján a szülő ebben az esetben havi 8910 Ft-ot fizetett az
étkezésért. A javasolt étkezési és gondozási díj bevezetése az igénybevett 15 napra
5280 Ft étkezési, és a teljes hónapra 5271 Ft gondozási, összesen havi 10.551 Ft
fizetési kötelezettséget jelent a szülő számára.)
A javasolt intézményi térítési díj bevezetésével kompenzálható lenne a kieső
rezsiköltség, és a szülőkre sem hárítana a fenntartó aránytalan terhet.
A gyermekétkeztetés területén 2011. évben az iskolákban a tényleges felhasználás
alacsonyabb volt, mint a norma szerint felhasználható, valamint az iskolai étkezési
térítési díj 2011. november hónaptól emelkedett, emiatt az Integrált Önkormányzati
Szolgáltató Szervezet az iskolai étkezési norma emelését nem javasolja.
Az óvodai étkeztetés esetében térítési díj emelésére 2008. év óta nem került sor, eddig
a norma szerint felhasználható összeg elegendőnek bizonyult. 2011. december
hónapban az Amália óvoda részéről túllépés történt, viszont a Szivárvány óvoda
tényleges felhasználása a norma szerint felhasználható összeget nem haladta meg.
2012. év április hónaptól az intézmények gazdálkodási feladatait ellátó szervezet az
óvodai gyermekétkeztetés térítési díjának 4 %-os emelését javasolja, mely az alábbiak
szerint alakulna:

Önkormányzat 12/2006 számú rendeletében
intézményi térítési díja az óvodások esetében:
Javasolt módosítás (+4%)
Módosított térítési díj összesen:

megállapított gyermekétkeztetés
nettó 226 Ft
nettó 9 Ft
nettó 235 Ft

A „Reménység” Napközi Otthon és Fejlesztő Iskola fenntartója, a Dombóvár és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2012. március 13-i ülésén
elfogadta az intézmény 2012. évi térítési díjait, amelyet megállapodás alapján a
szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletünk tartalmaz.
Az előterjesztés mellékleteként csatolom a díjszámításokat, és kérem, hogy a szociális
szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet módosítását, valamint a
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) rendelet módosítását a
melléklet szerint szíveskedjenek elfogadni.

Nagy Roland
bizottsági elnök

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2012. (.........) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 18., 29., és a 131. §-aiban foglalt feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló 12/2006. (II. 20.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a
következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. §
A bölcsődei ellátás esetében az intézményi térítési díj a Gyvt. 147. § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint kerül megállapításra.”
2. §
A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
3. §
E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

1. melléklet a …./2012. (…….) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 12/2006 (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Intézményi térítési díjak
1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A
Bölcsődei étkeztetés
Óvodai ellátás
Általános iskola ebéd
Napközis étkeztetés
Középiskolás-reggeli
Középiskolás-ebéd
Középiskolás-vacsora

B
277 Ft/fő/nap
235 Ft/fő/nap
160 Ft/fő/nap
263 Ft/fő/nap
136 Ft/fő/nap
215 Ft/fő/nap
176 Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díjak az áfát nem tartalmazzák.
2. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja

1.

A
Bölcsődei gondozás

B
198 Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díj az áfát nem tartalmazza.
3. Az átmeneti gondozás intézményi térítési díjai

1.

A
Családok Átmeneti Otthona

2.

Helyettes szülői ellátás

B
105 Ft/fő/nap
3150 Ft/fő/hónap
1205 Ft/fő/nap
36150 Ft/fő/hónap

Az intézményi térítési díjak az áfát nem tartalmazzák.”

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2012. (.........) önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1)
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 22/2003. (VIII. 26.)
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 1.
melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Gábor Ferenc
jegyző

1. melléklet a …../2012. (……) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK
1. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- DOMBÓVÁRI INTÉZMÉNYEGYSÉGEI
1.1. Tartós bentlakás

1.

A
Átlagos

2.

Demens

B
napi
havi
napi
havi

1.2. Átmeneti elhelyezés

1.

A
napi
havi

B
2 840 Ft/fő
85 200 Ft/fő

1.3. Nappali ellátás

1.

A
Átlagos nappali ellátás

B
320 Ft/fő/nap

2.
3.
5.

Étkeztetés
(ÁFA-val)
Demens nappali ellátás
Pszichiátriai betegek
nappali ellátása

345 Ft/fő/nap
670 Ft/fő/nap
670 Ft/fő/nap

1.4. Szociális étkeztetés

1.
2.

A
Szociális étkeztetés
(ÁFA-val)
Szállítási költség

B
345 Ft/fő/adag
37 Ft/alkalom

C
3 000 Ft/fő
90 000 Ft/fő
2 800 Ft/fő
84 000 Ft/fő

1.5. Házi segítségnyújtás

1.

A
Házi segítségnyújtás

B
109 Ft/fő/óra

1.6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
1.

Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

750 Ft/fő/hó
25 Ft/fő/nap

A nem szociálisan rászorultak esetében a térítési díj mértéke: 4 800 Ft/fő/hó
2. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- SZAKCSI TAGINTÉZMÉNY
2.1. Tartós bentlakás

1.

A
Átlagos

2.

Demens

B
napi
havi
napi
havi

C
2 500 Ft/fő
75 000 Ft/fő
2 350 Ft/fő
70 500 Ft/fő

2.2. Szociális étkeztetés

1.

A
Szociális étkeztetés
(ÁFÁ-val)

B
450 Ft/fő/adag

2.3. Házi segítségnyújtás

1.

A
Házi segítségnyújtás

B
0 Ft
Szakcs Önkormányzata
térítésmentesen biztosítja a
szolgáltatást.

3. EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY- GYULAJI TAGINTÉZMÉNY
3.1. Tartós bentlakás

1.

A
Átlagos

B
napi
havi

C
2 379 Ft/fő
71 370 Ft/fő

3.2. Szociális étkeztetés

1.

A
Szociális étkeztetés
(ÁFA-val)

B
610 Ft/fő/adag

3.3. Házi segítségnyújtás

1.

A
Házi segítségnyújtás

B
65 Ft/fő/óra

4. „KAPASZKODÓ” SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
TÁRSULÁS
4.1. Támogató szolgálat

1.
2.

A
Szállító szolgálat
Személyi segítés

B
105 Ft/km
215 Ft/óra

4.2. Házi segítségnyújtás

1.

A
Házi segítségnyújtás

B
45 Ft/fő/óra

4.3. Szociális Taxi
A
1.

B
256 Ft/fő/óra

5. „REMÉNYSÉG” NAPKÖZI OTTHON ÉS FEJLESZTŐ ISKOLA
5.1. Nappali ellátás

1.
2.
„

A
Átlagos nappali ellátás
étkeztetés nélkül
Átlagos nappali ellátás
étkeztetéssel

B
232 Ft/fő/nap
717 Ft/fő/nap

