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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és 
az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: Ör.) legutóbbi módosítása 2023. január 1. napján lépett hatályba.  

A Képviselő-testület a 2022. november 25-i nyilvános ülésén módosította az Ör. 1. mellékletét a 
szociális étkezésért fizetendő térítési díjak emelése vonatkozásában. A szociális étkezésért 
fizetendő térítési díj ugyanakkor az Ör. 3. mellékletét is érinti, szükséges a két mellékletet 
összhangba hozni, s ez indokolja jelen előterjesztés rendkívüli ülésen történő megtárgyalását. 

Tekintettel arra, hogy az Ör-et minden év első felében felül kell vizsgálni, jelen előterjesztés 
keretében egyúttal eleget teszünk ezen törvényi kötelezettségnek is. 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.   

Tekintettel arra, hogy az intézményi térítési díjak 2022. szeptember 1-jével emelésre kerültek, így 
azokat az Ör-ben meghatározott, változatlan mértéken javaslom meghagyni.  

2023. január 1. napjától változott a szociális ellátások és támogatások összegének megállapításánál 
a viszonyítási alap jogszabályi elnevezése, az már nem öregségi nyugdíj, hanem szociális vetítési 
alap. A szociális vetítési alap összege megegyezik az öregségi nyugdíjminimum összegével, ami 
28.500,- Ft. A szociális vetítési alap kifejezés átvezetése miatt az Ör. rendelet több pontját 
szükséges módosítani, amelyeket a rendelet-tervezet tartalmaz. 



Az Ör. alkalmazása során indokoltnak tűnik a „települési támogatások” fejezetben a támogatásra 
jogosultak esetében meghatározott jövedelmek emelése, melyeknek célszerű számszerűsített 
összegben történő megállapítása, tekintettel a minimálbér 16,00 %-os és a bérminimum 14,00%-
os emelkedése miatt is. Az elhunyt eltemettetésének költségeihez nyújtott települési támogatásra 
jogosult személy, a gyermekétkeztetés költségeihez kapcsolódó települési támogatásra jogosult 
személy, valamint a köztemetés költségeinek havi részletfizetésére jogosult személy részére 
meghatározott jövedelem mértékének változtatását javaslom. 

Temetési költséghez nyújtott települési támogatásban 2022. évben összesen 11 fő, a 
gyermekétkeztetés költségeihez kapcsolódó támogatásban 1 fő részesült, a köztemetés 
költségeinek havi részletekben történő visszafizetését egy fő sem tudta igénybe venni a 
meghatározott jövedelemhatár miatt. Az egyes ellátásokhoz javasolt jövedelem mértékének 
emelését a rendelet-tervezet tartalmazza.  

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatot elfogadni 
szíveskedjen! 
 
   
Tapolca, 2023. január 25.  

      
Dobó Zoltán 
 polgármester  

   
  
  
  
  

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

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. § 

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



„(2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege nem haladhatja meg személyenként a 
szociális vetítési alap legkisebb összegének 100 %-át.” 

2. § 

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 120.000 Ft-ot, 
egyedül élő vagy gyermekét egyedül állóként nevelő kérelmező esetén a 168.000 Ft-ot.” 

3. § 

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Ha a kérelmező családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem éri el az 55.000 
Ft-ot, gyermekét egyedül állóként nevelő szülő esetén a 65.000 Ft-ot és a család nem részesül 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, az önkormányzat a települési támogatást a 
gyermek(ek) étkezési térítési díjának 50 %-a, vagy különös méltánylást érdemlő esetben teljes 
egészében való átvállalás formájában is nyújthatja.” 

4. § 

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A köztemetés költségeinek visszafizetésére kötelezett személy kérelmére maximum tizenkét 
havi részletfizetés engedélyezhető, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
összege kevesebb, mint 150.000 Ft.” 

5. § 

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az ellátott kérelme alapján az elnök a személyi térítési díj összegét mérsékelheti, illetve 
elengedheti, ha a fizetésre kötelezett családjában élők egy főre jutó havi nettó jövedelmének 
összege nem éri el az 55.000 Ft-ot, egyedülálló esetén a 65.000 Ft-ot.” 

6. § 

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

7. § 



(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
Rendelkezéseit a hatálybalépésig el nem bírált kérelmek esetén már alkalmazni kell. 

(2) A 6. § és az 1. melléklet 2023. február 15-én lép hatályba. 
    
 
 
Tapolca, 2023. január 30.  
  
  
     

          Dobó Zoltán                                                dr. Iker Viktória  
          polgármester                                                        jegyző   

 
 
 

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez 

1. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 3. és 4. sora helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 
„ 

 (A C) 

3 28.501.- Ft-tól 
122.200.- Ft-ig 

jövedelem 1 %-a, max. 962,- jövedelem 1 %-a, max. 1105,-  

4 magasabb, mint 122.201.- Ft 962,- 1105,-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
körében bizonyos mértékű díjemelést eredményez, továbbá a települési támogatások körében 
bővíti az „igénybevevők”, ellátásban részesülők körét. 
  
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.    


