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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2015. március 26-án 
módosította 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 rendeletet (a 
továbbiakban: Rendelet). 
 
A jelenlegi módosítás indoka, hogy Herend Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 49/2015. (IV. 7.) határozatával arról döntött, hogy 2015. július 1. 
napjától a herendi lakosok számára a házi segítségnyújtás szolgáltatást 
térítésmentesen kívánja biztosítani. 
 
A Társulási Tanács a 2015. április 27. napján megtartott ülésén a 11/2015. (IV. 27.) 
határozatában egyetértett a rendelettervezetben foglaltakkal. Javasolja a 
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek a rendelettervezet elfogadását, és 
egyúttal kezdeményezi, hogy a rendelet megalkotásához adják hozzájárulásukat. 
 
 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdését figyelembe 
véve a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzá 
kell járulniuk a módosító rendelet megalkotásához.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és 
járuljon hozzá a rendeletnek a módosításhoz, a határozati javaslat elfogadásával.    
 
 
Eplény, 2015. május 27. 
 
 Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (V. 27.) 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 

módosításához történő hozzájáruláshoz 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő - testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás 
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 módosításához” 
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 szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításához, amely 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: azonnal 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
 
 
Eplény, 2015. május 27. 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. 
(V. 27.) határozatához 
 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…/2015. (…) 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 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8a. 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. §  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 „2/A. §  Nagyvázsony, Nemesvámos, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém és 

Herend települések közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 
és életvitelszerűen ott tartózkodó, házi segítségnyújtásban 
részesülő személyek az ellátásért személyi térítési díjat nem 
fizetnek.” 

 
2. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. 
 

    
Porga Gyula sk. 

polgármester 
dr. Mohos Gábor sk. 

Jegyző 
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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 

.../2015. (…) 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 szerint 2015. július 1-jétől a házi 
segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a herendi lakosok is – a többi 
érintett település lakosaival együtt - térítésmentesen vehetik igénybe. 
Ez az intézkedés erősíti az Önkormányzat szolgáltató jellegét.  
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ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési hatásokat 
keletkeztet:  

  
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. Herenden 14 fő veszi igénybe a házi 
segítségnyújtást, a térítési díjból származó bevételkiesés az alacsony 
intézményi térítési díj miatt csekély mértékű.  
 

 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 kevesebb adminisztratív terhet 
keletkeztet. 

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
 
A Tervezet elfogadása nélkül nincs arra lehetőség, hogy  a házi segítségnyújtás 
szociális alapszolgáltatást a herendi lakosok is térítésmentesen vehessék igénybe. 
 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
 
A Tervezetben megfogalmazott változtatás elfogadása esetén nincs szükség 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi változtatásokra. 
 

 
 


