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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2021. június 2. napján lépett hatályba.  
Jelen előterjesztés ennek módosítását és felülvizsgálatát tartalmazza.  
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) értelmében tárgyév április 1-jéig meg kell állapítanunk a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakat.   
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § 
(1) bekezdése értelmében az Önkormányzat 2022. június 30. napjáig díjat nem emelhet, ezért 
a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak emelése nem lehetséges. Így azokat 
az Ör-ben meghatározott, változatlan mértékben javaslom meghagyni.  

Az Ör. alkalmazása során indokoltnak tűnik a „települési támogatások” fejezetben a 
támogatásra jogosultak esetében meghatározott jövedelmek emelése. A jövedelem mértékét 
számszerűsített összegben célszerű megállapítani, mert így az ügyfelek számára egyértelműbb, 
mint az évek óta változatlan mértékű öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500.- Ft/hó) a 
százalékához kötött értéke. Az egyes ellátásokhoz javasolt jövedelem mértékét a rendelet-
tervezet tartalmazza.  
A megállapítható támogatás mértékét két esetben javaslom megemelni. A lakhatás költségeihez 
nyújtott támogatás mértéke havonta 150.-, 225.- és 300.- Ft-tal emelkedne 3.000.-, 4.500.- és 
6.000.- Ft-ra, a temetési támogatás mértéke pedig 30.000.- Ft-ról 50.000.- Ft-ra emelkedne.    



Az Ör. további módosítását indokolja, hogy a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi 
Társulás által fenntartott Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet által ellátott feladatok 
köre a pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátása feladatkörökkel bővült. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) 
pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási 
megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a 
társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. A vonatkozó szabályokat 
jelen előterjesztés tárgyát képező Ör. tartalmazza. 
Fentiekre tekintettel szükséges Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendeletének módosítása. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntési javaslatot 
elfogadni szíveskedjen.   
 

 
   

Tapolca, 2022. február 9.   
      

Dobó Zoltán  
polgármester  

   
  
 
 

DÖNTÉSI JAVASLAT 
 

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

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, 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 a 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a 92. § (2) 
bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

(1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 



„(3) A lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatásban részesíthető az a személy, akinek 
a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
100.000 Ft-ot és a háztartás tagjai egyikének sincsen vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó 
havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a háztartás fogyasztási egységei 
összegének a hányadosával” 

(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 9. § (7) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(7) A lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás összege havonta 3.000 Ft, ha a 
háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem eléri, vagy meghaladja a 
60.001 Ft-ot, de nem éri el a 100.000 Ft-ot. A támogatás összege havonta 4.500 Ft, ha a 
háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem eléri, vagy meghaladja a 
30.001 Ft-ot, de nem éri el a 60.000 Ft-ot, és 6.000 Ft havonta, ha a háztartásban az egy 
fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a 30.000 Ft-ot.” 

2. § 

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„(1) A kérelmezőt rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni a 12. § (2)-(3) 
bekezdésében meghatározott körülmények fennállása esetén, amennyiben 
a) egyedül élő, vagy gyermekét egyedül állóként nevelő kérelmező esetében az egy főre jutó 

havi nettó jövedelme 100.000 Ft-ot, 
b) családban élőként az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 75.000 Ft-ot nem haladja meg.” 

3. § 

(1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(1) Az elhunyt eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési 
támogatás adható az elhunyt hozzátartozójának vagy a temetésről gondoskodó más személynek, 
ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem éri el a 100.000 
Ft-ot, egyedül élő vagy gyermekét egyedül állóként nevelő kérelmező esetén a 140.000 Ft-ot.” 

(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(3) Az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatás összege 50.000 Ft.” 

4. § 

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„(1) Tapolca Város Önkormányzata az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja: 



a) Szociális alapszolgáltatások: 
aa) étkeztetés 
ab) házi segítségnyújtás 
ac) családsegítés 
ad) támogató szolgáltatás 
ae) nappali ellátás (idősek nappali ellátása, hajléktalan személyek nappali ellátása, 

pszichiátriai - és szenvedélybetegek nappali ellátása, fogyatékosok nappali 
intézménye) 

b) Személyes gondoskodás keretébe tartozó, átmeneti elhelyezést nyújtó szakosított 
ellátások: 
ba) Idősek Otthona (4 férőhely) 
bb) hajléktalan személyek átmeneti szállása 

c) Gyermekjóléti alapellátás 
ca) gyermekjóléti szolgáltatás 
cb) bölcsőde. 

d) család- és gyermekjóléti központ.” 

5. § 

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet „Nappali ellátás” alcíme a következő 26/A. §-sal 
egészül ki: 

„26/A. § 

(1) A pszichiátriai betegek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmaguk ellátására részben képes, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai 
betegek részére biztosít szolgáltatást. 

(2) A szenvedélybetegek nappali ellátása elsősorban a saját otthonukban élő, tizenhatodik 
életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, 
önmaguk ellátására részben képes, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő 
szenvedélybetegek részére biztosít szolgáltatást. 

(3) Az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 
módja: önkéntes, az ellátást igénylő, illetve a törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli 
kérelmére történik. 

(4) A nappali ellátásért térítési díjat nem kell fizetni 

(5) A pszichiátriai betegek nappali ellátása munkanapokon, páros héten: 6 órától 12 óráig 
páratlan héten: 12 órától – 18 óráig áll a rászorulók rendelkezésére. 

(6) A szenvedélybetegek nappali ellátása munkanapokon páros héten: 12 órától – 18 óráig, 
páratlan héten: 6 órától 12 óráig áll a rászorulók rendelkezésére. 

(7) Az ellátások megszüntetésének esetei és módjai: 
a) az ellátott, illetve törvényes képviselője kérelmére 
b) Az intézményvezető megszüntetheti az ellátást: 
- ha az ellátott a házirendet súlyosan megsérti 
- ha a nappali ellátás igénybevétele nem indokolt” 



6. § 

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéséig el nem bírált kérelmek esetén is alkalmazni kell. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
    
 
Tapolca, 2022. február 
  
  
     

                Dobó Zoltán                                                dr. Iker Viktória  
 polgármester                                                        jegyző   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 13/2021.(VI.1.) önkormányzati 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 elfogadásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása a szociális ellátások 
területén mutatkozik. A jelen módosítás a szolgáltatást igénybe vevők részéről a jogosultak 
körét bővíti. A 2022. évi költségvetésben a fedezet a szociális kiadások keretében tervezésre 
került.  
  
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 eljárását vonhatja maga után.  
  
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek  
A Tervezet elfogadása esetén alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi, személyi, 
szervi és tárgyi feltételt nem igényel.   
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