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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) 
fenntartásában működik a VKTT Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: 
intézmény). 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) 62. §-a értelmében az étkeztetés keretében azoknak a 
szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell 
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 
hajléktalanságuk miatt .Az étkeztetés igénybevételéhez szükséges jogosultsági 
feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. 
 
A Sztv. 92. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, 
önkormányzati társulás által fenntartott intézmény esetén a társulási 
megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat alkot rendeletet. 
A Társulás Társulási Megállapodásának 31. pontja szerint a társulási fenntartású 
költségvetési szerv által ellátott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése alkot rendeletet. 
 
Fentiekben hivatkozott törvényi kötelezés miatt szükséges Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendeletének módosítása (1. melléklet). 
 
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa – a 19/2014. (V. 07.) 
határozatában hozott döntés alapján – egyetért a tervezett módosítással (2. 
melléklet). 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a 
rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-
testületének hozzájárulása szükséges. 
 
Így a rendelet megalkotásához Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a hozzájárulása is szükséges, ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Eplény, 2014. május 14. 
     
      
 Fiskál János 



 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2014. (...) határozata 

 
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásához történő hozzájárulásról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához” című előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról önkormányzati rendelet megalkotásához, mely a határozat 1. 
mellékletét képezi. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2014. május 30. 
 

          
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
Eplény, 2014. május 14.  
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 



 

1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (……) 
határozatához 
 

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2014. (…) önkormányzati rendelete 
 

a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló  
9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,  
az 1. § tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, 
Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, 
Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó községek hozzájárulásával a következőket rendeli 
el: 
 
1. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség 

Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 
27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 
„(1a)  a) A szociális étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az a 

személy, aki 
aa) a 65 életévét betöltötte, 
ab) mozgásában korlátozott, krónikus vagy akut megbetegedése miatt 

önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen - nem képes gondoskodni, 
ac) fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban 

részesül, 
ad) pszichiátriai beteg vagy szenvedélybeteg és fekvőbeteg-gyógyintézeti 

kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes, 
ae) bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek a bejelentett 

lakóhelye a hajléktalan szállás. 
b) A szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni kell 

bb) az a) pont aa) alpontja esetében a személyazonosító igazolványt, 
bc) az a) pont ab) és ad) alpontja esetében a kezelőorvos, szakorvos 

szakvéleményét, 
bd) az a) pont ac) alpontja esetében a fogyatékossági támogatásról vagy az 

emelt összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozatot, 
be) az a) pont ae) alpontja esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

vagy a hajléktalan ellátást végző intézmény igazolását, 
vagy azok másolatát.” 

 
2. §  Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba és 2014. július 2-án hatályát veszti. 
 

 

Porga Gyula  
polgármester 

Dr. Mohos Gábor 
jegyző 



 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló  

9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
.../2014. (…) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata 

 
I. 
 

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”. 

 
II. 

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban 
Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások 
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők. 

 
A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: 
 E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 

A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A tervezet társadalmi hatásai: a Tervezet a jogbiztonság megteremtése és megőrzése 
érdekében a fenntartó által biztosított - és a központi költségvetés által 
finanszírozott – személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátások közül a szociális étkeztetés igénybevétele szempontjából 
szociálisan rászorultak körét szabályozza. 

 
ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési hatásokat keletkeztet:  
 A Tervezetben meghatározott személyi térítési díjakból befolyt összeg a fenntartó 
éves költségvetésének bevételi oldalán szerepel. 
 Az intézmény folyamatos működéséhez szükséges kiadásokat az állami támogatás 
és az ellátottak által fizetett térítési díj nem fedezi. A kiadásokra fordítandó 
hiányzó pénzösszeget a Társulásban részt vevő önkormányzatok biztosítják, 
melyet az éves költségvetésének kiadási oldalán kell figyelembe venni. 
 

 ac) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti következménye nincs. 
 

 ad) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet. 

 



 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

Amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a társulási 
megállapodásban kijelölt önkormányzat – jelen esetben Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzata - nem szabályozza az étkeztetés igénybevétele 
szempontjából szociálisan rászorult személyek körét, akkor a Társulás 
mulasztásos törvénysértést követ el. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A Tervezet elfogadása esetén a módosítás a jelenlegi szabályozáshoz képest 
többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 



 

2. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (……) 
határozatához 
 

 

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 

8200 Veszprém, Óváros tér 9. 

Tel: 88/549-191 
zskovacs@gov.veszprem.hu 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

HATÁROZATI KIVONAT 

 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2014. május 7-ei rendkívüli 

Társulási üléséről.  

 

A Társulás jelenlévő 11 tagja egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot: 

 

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának  

19/2014. (V. 07.) határozata 

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség 

Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 

27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről 

 

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Veszprém 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú 

Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati 

rendelet módosításának véleményezése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 

1. A Társulási Tanács a rendelettervezetben foglaltakkal egyetért. Javasolja a tag- 

önkormányzatoknak a rendelettervezet elfogadását a határozat melléklete szerinti 

tartalommal, és egyúttal kezdeményezi, hogy a rendelet megalkotáshoz adják 

hozzájárulásukat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. május 30-ig. 

 

2. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról a határozat 

megküldésével tájékoztassa a társult önkormányzatokat. 

 

Határidő: 1. pontnál 2014. május 30. 

    2. pontnál 2014. május 5. 

 

Felelős: 2. pontnál Porga Gyula elnök 

 

A végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Mohos Gábor munkaszervezeti feladatokat  

ellátó polgármesteri hivatal jegyzője 

 

Porga Gyula sk.        Fiskál János sk. 

     elnök       társulási tanács tagja 

 

A kivonat hiteléül:  

Veszprém, 2014. május 10.    Kovács Zsuzsanna  

     társulási referens  

mailto:zskovacs@gov.veszprem.hu

