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Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV.1.)
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a T. Képviselő-testület 2011. december 
9-i nyilvános ülésén módosította. Akkor a Veszprém Megyei Kormányhivatal észrevétele
alapján bekerült a Rendelet szövegébe az a mondat, hogy az önkormányzat a lakásfenntartási
támogatást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) szabályai szerint nyújtja.

A rendelet módosítását most egyrészt azért javasoljuk, hogy a hajléktalan ellátásban
részesülőkre kedvezőbb szabályt vezessünk be, másrészt pedig azért, mert a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzést hajtott végre 2012. 
októberében a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézetnél, és a rendelet mellékleteinek
bővítését javasolták a házi segítségnyújtással kapcsolatban. 2012. novemberében pedig a 
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani 
Intézménye ellenőrizte az Alapellátási Intézet szakmai tevékenységét. Az ellenőrzést végző 
szerv az Idősek Klubjával kapcsolatban tett javaslatot. 

A Rendelet jelenleg hatályos 37. § (3) bekezdése szerint a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán
folyamatosan eltölthető idő hat hónap, mely indokolt esetben további hat hónappal 
meghosszabbítható.

Az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 85. § (1) bekezdése szerint az átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményi ellátásra legfeljebb egy évig kerülhet sor. A 85. § (3) bekezdése úgy rendelkezik,
hogy az intézmény vezetője az ellátás időtartamát további egy évvel meghosszabbíthatja. 



A hajléktalan szálló szolgáltatását igénybe venni kénytelen ügyfelek részére kedvezőbb lenne 
tehát, ha a helyi rendelet a fent hivatkozott SzCsM. rendelet előírásaival összhangban egy év 
időtartamig tenné lehetővé a szállón való folyamatos tartózkodást, melyet indokolt esetben 
további egy évvel lehetne meghosszabbítani.

A Rendelet 38. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy nem kell térítési díjat fizetni a házi
segítségnyújtásért. Ennek megfelelően a Rendelet jelenleg hatályos 1. melléklete csupán a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében állapít meg intézményi, illetve személyi 
térítési díjat. Az étkezést is igénybe vevők által fizetendő térítési díjat 6/2011. (IV. 01.)  
önkormányzati rendelet tartalmazza.

2012. október 24-én került sor a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet szakmai
munkájának felülvizsgálatára a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
részéről. Az ellenőrzést végző szerv javasolta, hogy célszerű a rendelet 1. mellékletét 
kiegészíteni azzal, hogy a házi segítségnyújtás személyi térítési díja 0.- Ft. A Módszertani
Intézmény a 2012. novemberében lefolytatott ellenőrzése eredményeként az Idősek Klubjával 
kapcsolatban tett hasonló javaslatot. A Rendelet 38. § (3) bekezdése szerint a nappali ellátás
esetében a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek intézményi térítési díjat nem kell 
fizetni. A Módszertani Intézet javaslata szerint, bár az Idősek Klubjának igénybevétele csak 
nappali tartózkodás esetén térítésmentes, szükséges a személyi térítési díjat 0.- Ft-ban
megállapítani.

Az ellenőrzést végző szerv szakmai útmutatása és az Szt. fent hivatkozott rendelkezése 
alapján a rendelet átdolgozott 1. melléklete tartalmazza mind a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, mind pedig a házi segítségnyújtás intézményi és személyi térítési díjait.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról szóló 5/2011. (IV.1) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és a …../2012. (__.__.) önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

.

Tapolca, 2012. december 3.

Császár László
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
__/2012. (__.__) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(Tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 37. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„ (3) Az Átmeneti Szálláson folyamatosan eltölthető idő egy év, mely indokolt esetben 
további egy évvel meghosszabbítható.”

2. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

A rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Tapolca, 2012. december 14.

 Császár László      Ughy Jenőné 
  polgármester          aljegyző



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

1. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjai 

Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében 2011. évre tervezett működési kiadások: 
(szolgáltatási önköltség – költségvetési támogatás=intézményi térítési díj)
6.292.795.- Ft – 3.860.000.- Ft 2.432.795.- Ft

Egy ellátottra jutó önköltség napi összege
(tervezett működési kiadás/365nap/102fő)     65. – Ft

Intézményi térítési díj: 65.- Ft
Havi intézményi térítési díj: 1.950.- Ft

Havi személyi térítési díj:
(30 ellátási napra a készülék bérleti díja)     az ellátást kérő személy 

jövedelmének 2%-a,
legfeljebb 1.000.- Ft

Személyi térítési díj egy ellátási napra:     az ellátást kérő személy 
jövedelme 2%-ának 30-ad
része, legfeljebb 33,3.- Ft

2. Házi segítségnyújtás személyi térítési díj: 0.- Ft

3. Idősek Klubja személyi térítési díj: 
(csak napközbeni tartózkodás) 0.- Ft



HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati 
rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet módosításáról
szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. §
(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet elfogadása esetén a hajléktalanok átmeneti szállását igénybevevők kedvezőbb 
helyzetbe kerülnek, hiszen a jelenlegi fél év helyett egy évig tartózkodhatnak a Hajléktalanok
Átmeneti Szállásán és a korábbi fél év helyett további egy évvel lesz meghosszabbítható az
ellátásuk. A házi segítségnyújtás és az Idősek Klubja esetében a 0.-Ft személyi térítési díj 
megállapítása különösebb társadalmi, gazdasági és költségvetési hatással nem jár, hiszen a
Rendelet szövege eddig is tartalmazta, hogy ezen ellátásokért nem kell térítési díjat fizetni.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet, inkább könnyebbséget jelent
adminisztrációs szempontból a jogosultsági időtartam hosszabbodása. 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A Rendelet megalkotásának elmaradása kedvezőtlen hatással bírna a hajléktalan személyekre. 
A személyi térítési díjra vonatkozó rész elfogadásának elmaradása következménnyel nem bír.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.


