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Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.)
a Képviselő-testület legutóbb a 2015. november 27-i nyilvános ülésén módosította. Akkor a 
módosításra a gyermekvédelem rendszerének 2016. január 1-jétől hatályba lépő átalakítása, a 
Család- és Gyermekjóléti Központ felállítása miatt volt szükség, illetve a házi segítségnyújtás
szolgáltatást érintő, szintén 2016. január 1-jétől hatályba lépő jogszabály-módosítások 
átvezetése történt meg az Ör. szövegén, illetve a szociális segítés szolgáltatás esetében térítési
díjak bevezetésére került sor.

Az Ör. módosítása most azért szükséges, mert április 1-jéig meg kell állapítanunk a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokért fizetendő intézményi térítési 
díjakat, illetve a szolgáltatási önköltséget. Szükséges az Ör. módosítása azért is, mert
városunkban 2016. március 1-jétől új személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás került 
bevezetésre: a Hajléktalanok Átmeneti Szállásán nappali melegedő szolgáltatást vehetnek 
igénybe a rászorulók. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 36 fő 
kapacitásra kapott működési engedélyt. Az új szolgáltatás pénzügyi fedezetét költségvetési 
normatívából biztosítja a társulás. Az intézmény vezetője emellett az átmeneti szállásért 
fizetendő díjak emelését is javasolta, mely miatt szintén változtatni kell az Ör. megfelelő 
mellékletét.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 115. § (1) bekezdése szerint „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.”

Megszűnt tehát az intézményi térítési díj azon korábbi számítási módja, mely szerint az 
intézményi térítési díj egyenlő a szolgáltatási önköltség és az állami normatíva 
különbözetével. A jelenleg hatályos szabályozás szerint az intézményi térítési díj nem lehet
magasabb a szolgáltatási önköltségnél. Ezen előírásokat figyelembe véve a rendelet-tervezet 



táblázatai a 2016. évi szolgáltatási önköltség figyelembe vételével kiszámított intézményi
térítési díjakat tartalmazzák.

Fontos hangsúlyozni, hogy az intézményi térítési díj nem azonos a személyi térítési díjjal,
melyet az intézményvezető állapít meg konkrét összegben, s melyet a szolgáltatást igénybe 
vevők ténylegesen megfizetnek a térítési díj fizetésére irányadó központi és helyi 
jogszabályok szerint.

Városunkban az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások elérhetőek a 
lakosság számára:

- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- hajléktalan személyek átmeneti szállása
- idősek nappali ellátása 
- családsegítés
- nappali melegedő 

Az újonnan bevezetett nappali melegedő a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük rendjéről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM Ör. 
103. § (1) bekezdése alapján lehetőséget biztosít: 

- a közösségi együttlétre,
- a pihenésre,
- a személyi tisztálkodásra,
- a személyes ruházat tisztítására,
- az étel melegítésére, tálalására, fogyasztására.

Az Szt. 115/A. § (1) bekezdés f) pontja alapján a hajléktalan személyek részére a nappali
ellátást térítésmentesen kell biztosítani. A nappali melegedő ellátottjai plusz szolgáltatásként 
ebédet is igényelhetnek az intézményben, melyet a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. szállít 
ki számukra. A rendelet-tervezet elfogadása esetén a napi egyszeri meleg étkezésért a nappali
melegedőt igénybe vevőknek a szociális étkeztetésre megállapított térítési díjat kell 
megfizetniük azzal az eltéréssel, hogy a szállítás költségeiért nem kell fizetniük.

Az Szt. 115/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján a családsegítést térítésmentesen kell
biztosítani. Tapolca Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja továbbá a házi
segítségnyújtás szolgáltatás keretében a személyes gondozást. Az étkeztetésért, az idősek 
nappali ellátásáért, házi segítségnyújtás szolgáltatás esetében a szociális segítésért, továbbá a
hajléktalanok átmeneti szállásáért az Ör. rendelkezéseinek megfelelően számított térítési díjat 
kell fizetni.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.)
Korm.rendelet (a továbbiakban: Tr.) szerint az intézményi térítési díjat és a személyi térítési
díjat étkeztetés esetén ellátási napra, a házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, a nappali
ellátás esetén ellátási napra kell megállapítani. Az Szt. 115/A. §-a alapján a családsegítés
szolgáltatásra nem kell intézményi térítési díjat megállapítani.

Az Ör. tartalmazza a bölcsődei felvételre és a fizetendő díjakra vonatkozó rendelkezéseket is. 
A bölcsődei ellátás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátások közé tartozik. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre
tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség
év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 



A Gyvt. 147. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bölcsőde esetében az intézményi 
térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali
felügyeletére, és a vele történő foglalkozásra, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet.) 2. § (1) bekezdése
szerint a szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbözeteként számított
intézményi térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját
hozzájárulás révén a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat határoz meg.

A Gyvt. hivatkozott szakaszai alapján a bölcsődei ellátás szolgáltatási önköltségét és 
intézményi térítési díját is meg kell határozni április 1-jéig.

A bölcsődei ellátás esetén a bölcsődei gondozás intézményi térítési díjának kiszámítását 
tartalmazza a rendelet-tervezet. A bölcsődei gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségén a 
tavalyi adatokhoz képest nem hajtottunk végre változást, mivel a Tapolcai Diák- és
Közétkeztető Kft. közbeszerzési eljárás eredményeként 2014-ben két évre kötött szerződést a 
közbeszerzési eljáráson nyertes ajánlattevővel, így a nyersanyagköltség az új közbeszerzési 
eljárásig változatlan. A jogszabály lehetővé teszi az intézményi térítési díj korrigálását, ha a 
tárgyévi folyamatok ezt szükségessé teszik.

Az intézményi térítési díjak idei évi adatokon alapuló kiszámítása nem vonja maga után az
ügyfelek által fizetendő díjak emelését, díjemelést kizárólag a hajléktalan személyek átmeneti 
szállását igénybe vevők esetében tervezünk végrehajtani. A térítésmentesen nyújtott 
szolgáltatások az Ör. megalkotását követően is ingyenesen állnak az ügyfelek rendelkezésére, 
a térítésköteles ellátásokért pedig – a hajléktalanok átmeneti ellátása kivételével - nem
állapítunk meg a jelenleginél magasabb díjat. A számítások elvégzésével az Szt. és a Gyvt.
hivatkozott szakaszaiban előírt kötelezettségünknek teszünk eleget. 

A Hajléktalanok Átmeneti Szállásának és Nappali Melegedőjének vezető szociális 
munkatársa javaslatot tett az átmeneti szállásért fizetendő térítési díjak kismértékű emelésére.  

Ismert a Tisztelt Képviselő-testület előtt, hogy a 2015. március 27-i nyilvános képviselő-
testületi ülésen már sor került az átmeneti szállásért fizetendő térítési díjak emelésére. Tavaly 
az intézményvezető által eredetileg javasoltnál kisebb mértékű díjemelést hajtottunk végre. A 
tavalyi előzetes egyeztetések alkalmával abban állapodtunk meg, hogy a díjemelést két 
lépcsőben fogjuk végrehajtani.  

Városunkban – a tavalyi díjemelést megelőzően – évekig nem emeltük az átmeneti szállásért 
fizetendő térítési díjakat. Ez a fajta ellátás nem kötelezően ellátandó önkormányzati 
feladatunk, azonban a lakosság részéről sajnálatosan felmerülő, és növekvő igény miatt 
fontosnak tartjuk ezen feladat ellátását is. A 2014-ben kívül-belül teljesen felújított épület
igénybevételéért indokolt a korábbinál magasabb térítési díj fizetése az igénybevevők 
részéről. A javasolt változtatást az alábbi táblázat tartalmazza: 

Jövedelemkategóriák Jelenlegi térítési díj Javasolt térítési díj

1. 0-22.000 Ft 0 Ft 0,- Ft

2. 22.001-42.000 Ft 150,- Ft 200,- Ft

3. 42.001 Ft felett 300,- Ft 350,- Ft



A módosítás további indoka a települési önkormányzatok saját költségvetésük terhére nyújtott
települési támogatás alkalmazásának tapasztalatai, melyek alapján célszerű szigorítani a 
települési támogatásra való jogosultság feltételeit.

Önkormányzatunk a szociálisan rászorult személyek részére többfajta települési támogatás
igénybe vételét teszi lehetővé: települési támogatás lehet kérni a lakhatás költségeihez, az 
elhunyt eltemettetésének költségeihez, a gyermekétkeztetés költségeihez, továbbá a
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek rendkívüli települési 
támogatást kérelmezhetnek.

Valamennyi települési támogatás folyósításának vannak közös szabályai, mely előírásokat az 
Ör. 10. és 11. §-ai tartalmazzák. Az elmúlt egy év tapasztalatai azt mutatják, hogy még
mindig sok olyan ügyfél fordul hozzánk segítségért, akik maguk nem tesznek meg mindent
annak érdekében, hogy nehéz anyagi helyzetükből kilábaljanak. Több esetben kérelmezett 
olyan ügyfél anyagi támogatást, aki azt megelőzően a számára felajánlott közfoglalkoztatást 
visszautasította, illetve a munkát elfogadta ugyan, de nem végezte el. Szintén volt olyan
kérelmező, akinek foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultsága szankciós 
indokkal – tehát valamely kötelességszegő magatartás, jellemzően a számára kötelezően 
előírt, évi 30 nap foglalkoztatásban eltöltött jogviszony nem teljesítése miatt – szűnt meg.  

Javasolom ezért, hogy az Ör. szövege tartalmazza, hogy nem kaphatnak települési támogatást
mindazok, akik kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban a számukra felajánlott 
közfoglalkoztatást visszautasítják, vagy nem végzik el a számukra kirótt feladatot, illetve
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságuk szankciós indok miatt szűnt meg. 

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 3/2015. (II.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és __/2016. (__.__) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2016. március 17.

Dobó Zoltán
polgármester



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
__/2016. (_. _.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, és a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 92. § (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében és a 151. § (2f)
bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„a) Az étkeztetéssel, házi segítségnyújtással, a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállására történő 
felvétellel, bölcsődei felvétellel kapcsolatos, továbbá a nappali melegedő, a családsegítés, 
gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásai igénybevételére irányuló
kérelmek elbírálása a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet (a továbbiakban: Intézet)
vezetőjének hatáskörébe tartozik.” 

2. §

Az Ör. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. § (1) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki maga vagy a
családjában, háztartásában élő személy álláskeresőként, illetve munkanélküliként munkahelykeresés 
céljából nem működik együtt a kormányhivatal járási hivatalának hatáskörrel rendelkező szervezeti 
egységével. Rendszeresen nyújtott települési támogatás esetén az együttműködésnek a támogatás 
folyósításának időtartama alatt fenn kell állnia. A települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell 
az együttműködést igazoló dokumentumot. 
(2) Nem állapítható meg települési támogatás annak,

a)  aki vagy a vele közös háztartásban élő személy a kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban az 
önkormányzat által felajánlott közmunkát visszautasítja,

b) aki közfoglalkoztatási jogviszony fennállása esetén a közmunkát nem végzi el,
c)  akinek vagy a vele közös háztartásban élő személynek a kérelem benyújtását megelőző 24 

hónapban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultsága szankciós indokkal szűnt 
meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben fennálló valamely körülmény bekövetkezte esetén az Általános
Igazgatási Csoport a körülmény fennállásáról való tudomásszerzést követő 30 napon belül a települési 
támogatásra való jogosultságot felülvizsgálja.”

3. §

Az Ör. 22. § (1) bekezdése a következő af) alponttal egészül ki: 

„af) nappali melegedő.” 

4. §

Az Ör. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép: 



„(1) Tapolca Város Önkormányzata az étkeztetés, házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti
központ, család- és gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali ellátása (Idősek Klubja), Hajléktalan 
Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő működtetésével a Tapolcai Szociális 
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott Intézetet bízza
meg.”

5. §

Az Ör. a követező 29/A. §-sal egészül ki: 

„29/A. § (1) A Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő az Szt. 65/F. § (1) bekezdésében 
írt nappali ellátást nyújtja – az idősek nappali ellátásának kivételével – az igénybevevők részére.  
(2) A szolgáltatás az Szt. 115/A. § (1) bekezdés af) pontja alapján hajléktalan személyek részére
térítésmentes.
(3) Az ügyfelek – az intézményvezetőhöz benyújtott kérelmük alapján – napi egyszeri meleg ebédet 
kérhetnek. Az ebédet a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. állítja elő és gondoskodik az intézménybe 
történő kiszállításáról. 
(4) Az ebédet igénylő ügyfelek az 1. mellékletben meghatározott, a szociális étkeztetésre vonatkozó 
térítési díjakat kötelesek megfizetni. A nappali melegedő igénybevevői számára az étel kiszállításának 
díja 0,- Ft.
(5) Az étkezés ellenértékét utólag, minden hónap 5. napjáig kell kifizetni az intézményben.”

6. §

(1) Az Ör. 31. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) A bölcsődei gondozás szolgáltatási önköltsége a 2016. évben 57.694.000,- Ft, az állami normatíva 
27.175.000,- Ft, a két összeg különbözetéből számított éves intézményi térítési díj 30.519.000,- Ft. Az 
intézményi térítési díj egy főre jutó összege 1.961,- Ft/nap. A szülők által a bölcsődei gondozásért 
fizetendő intézményi térítési díj 0,- Ft.” 

(2) Az Ör. 31. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

“(8) A bölcsődei étkeztetés nyersanyagköltsége a 2016. évben nettó 4.304.557,- Ft/év. Az éves 
adagszám 9.518 db. Az egy főre jutó nyersanyagköltség nettó 452,- Ft/nap. A szülők által fizetendő 
intézményi térítési díj nettó 435,- Ft, bruttó 550,- Ft.”

7. §

(1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével - 2016. április 1-jén lép hatályba.
(2) A 7. § (2) bekezdése 2016. május 1-jén lép hatályba.

Tapolca, 2016. március 17.

                     Dobó Zoltán   Ughy Jenőné   
polgármester  jegyző 



1. melléklet a /2016. ( .) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó étkeztetés szolgáltatás 2016. évi intézményi térítési
díjának kiszámítása

2016. évben az étkezés tervezett önköltsége: 44.058.000

2. melléklet a /2016. ( .) önkormányzati rendelethez

A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása jogszabályi előírás alapján számított intézményi 
térítési díja, és a fizetendő térítési díj  

1. Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében tervezett működési kiadások: 
26.829.000,- Ft

2. Az ellátásért megállapított intézményi térítési díj (ÁFA nélkül)

A B

1.
Ellátottak tervezett száma:

(251 munkanap)
214 fő 

2.
Az étkeztetés jogszabályi előírás alapján számított 

intézményi térítési díja:
820,- Ft/adag

3. Szállítási költség: 370.000.-Ft/hó 4.440.000,- Ft/év

4.
Egy ellátottra jutó szállítási költség napi összege:

(szállítási költség/251 nap/156 fő)
113,- Ft/adag

5. Szállítási költség intézményi térítési díja: 113,- Ft/adag

A B

1.
Tervezett ellátottak száma

(365 nap)
36 fő 

2.
Jogszabályi előírás alapján számított intézményi 

térítési díj (kerekítve):
2.040,- Ft

3.
Jogszabályi előírás alapján számított intézményi 

térítési díj: (napi térítési díj* 30 nap)
61.200,- Ft

A B

Jövedelemkategóriák/fő Fizetendő összeg/fő/nap 

1 0 – 22.000,-Ft 0,-Ft

2 22.001-42.000,- Ft 200,- Ft

3 42.001,- Ft felett 350,-Ft



3. melléklet a /2016. ( .) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás 2016. évi intézményi térítési
díjának kiszámítása

A B

1. összes önköltség 57.018.000 Ft

2. ellátotti létszám 197 fő

3. önköltség 1 főre/év 289.131,- Ft

4. gondozási óradíj (fő /óra) 144 Ft 

5. gondozási óradíj (fő /óra, kerekítve) 145 Ft 

4. melléklet a /2016. ( .) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó idősek nappali ellátásának 2016. évi intézményi 
térítési díjának (étkezés nélkül) kiszámítása

A B

1. összes önköltség 10.785.000 Ft

2. ellátotti létszám 29 fő 

3. önköltség 1 főre/év 371.897 Ft 

4. önköltség 1 főre/nap 1.561 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 Ör. 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 ellátásokról szóló 3/2015. (II. 23.) önkormányzati Ör. 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 elfogadásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincsen. Az egyes
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások szolgáltatási
önköltségének és intézményi térítési díjainak megállapítása nem jelent a gyakorlatban
díjemelést. Az eddig ingyenesen nyújtott szolgáltatások a jövőben is térítésmentesen vehetők 
igénybe.

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 elfogadása adminisztratív többletterhet nem jelent.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A szolgáltatási önköltség és az intézményi térítési díj megállapítását minden fenntartónak
kötelessége megállapítani a tárgyév április 1-jéig. A jogalkotás elmaradása a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának, illetve Szociális és 
Gyámhivatalának eljárását vonhatja maga után.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén az Ör. alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi,
személyi, szervi és tárgyi feltételt nem igényel.


