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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) 2018. október 
24. napján elfogadta 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 véleményezéséről 
szóló előterjesztést. 
 
A Társulás javasolja a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek a rendelettervezet 
elfogadását a tárgyi határozat melléklete szerinti tartalommal és egyúttal 
kezdeményezi, hogy a rendelet megalkotásához adják hozzájárulásukat Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. március 27. 
napján alkotta meg a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: 
Társulás) által biztosított, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. 
(III. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely 2014. április 
1. napján lépett hatályba. 
 
A rendelet jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:  
 

1. A Társulási Tanács a 2018. szeptember 25-i ülésén 26/2018. (IX. 25.) számú 
határozatával döntött arról, hogy Bánd, Hárskút és Márkó települések 
közigazgatási területén a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a 
Társulás fenntartásában működő költségvetési szerv a VKTT Egyesített 
Szociális Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) biztosítja a továbbiakban. 
Az Intézmény jelenleg 6 településen nyújt házi segítségnyújtás 
alapszolgáltatást, a képviselő-testületek döntése alapján az ellátottak a 
szolgáltatásért térítési díjat nem fizetnek.  
Az újonnan ellátandó 3 település képviselő-testülete is arról döntött, hogy ezt 
a szolgáltatást a település lakosságának térítésmentesen kívánja biztosítani.  
 

2. Az elmúlt négy évben két alkalommal érkezett a Társulási Tanácshoz kérelem 
étkeztetés személyi térítési díjának csökkentése, elengedése iránt. A 
kérelmeket a hatályos rendelet szerint el kellett utasítani, mivel a kérelmezők 
jövedelme meghaladta a rendeletben foglalt jövedelemhatárokat. Csökkentés 
esetén a fizetésre kötelezett havi jövedelme nem haladhatja meg az öregségi 
nyugdíjminimum 100%-át (28 500 Ft-ot), valamint 80%-át (22 800 Ft-ot), 
elengedés esetén pedig az 50%-át (14 250 Ft-ot). 
 
A jövedelemhatárok megemelése javasolt tekintettel arra, hogy az elmúlt 
években a nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások is emelkedtek. A rendelettervezet 
szerint a kötelezett által fizetendő térítési díj csökkenthető, ha a fizetésre 
kötelezett jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át (42 750 Ft-ot) akkor a csökkentés mértéke a fizetendő 
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térítési díj 10%-a legyen, 130%-os (37 050 Ft) jövedelemhatár esetén pedig a 
csökkentés mértéke a fizetendő térítési díj 20%-a.  

 
A térítési díj csökkentésének mértéke nem, csak a jövedelemhatárok 
változnának.  
 
A térítési díj összegének méltányosságból történő elengedése esetében a 
jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-
áról, a 100%-ára emelkedne. 
 
Az Intézményben felmérést végeztek az étkeztetés szociális alapszolgáltatást 
igénybe vevők jövedelméről.   
A 788 fő igénybevevő közül 40 fő havi jövedelme nem éri el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2018. májusi adat).  
 
Az új szabályozás elfogadása esetén, amennyiben minden 42 750 Ft alatti 
jövedelemmel rendelkező ellátott kérelmezné a térítési díja csökkentését, 
akkor a befizetett térítési díjakból származó intézményi bevétel körülbelül havi 
23 760 Ft-tal csökkenne. 
Az előző évek tapasztalata alapján azonban ennyi méltányossági kérelem nem 
várható, de a megengedőbb szabályozással, a jövedelemhatár megemelésével 
lehetővé válik, hogy az alacsony jövedelmű emberek fizetendő térítési díját 
valóban csökkenthesse vagy elengedhesse a fenntartó. 

 
3. A rendelet mellékletéből törlésre került a Veszprém, Török Ignác utcai emelt 

szintű idősek otthona ellátás intézményi térítési díja és az ellátás egyszeri 
hozzájárulásának meghatározása, mivel 2018. július 3-ától nincs emelt szintű 
ellátás ebben az intézményben. 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdését figyelembe véve 
a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzá kell 
járulniuk a rendelet megalkotásához.  
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
 
Eplény, 2018. október 24. 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2018. (X. 31.) határozata 

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 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.) módosításához történő 

hozzájárulásról 
 

 

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 a határozat 1. melléklete 
szerinti rendelettervezetben foglaltakkal egyetért, a rendelet módosításához 
hozzájárulását adja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének.  

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban 

foglaltakról, a határozat megküldésével, tájékoztassa Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét.  

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő: azonnal  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
 
Eplény, 2018. október 31. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 



1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (X. 31.) 
határozatához 

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2018. (…) 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 szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,  
 
az 1. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a 2-3. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a 4. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 115. § (1) bekezdésében 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 1. § a) pontjának ab) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
/A társult önkormányzatok a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a 
továbbiakban: fenntartó) fenntartásában működő VKTT Egyesített Szociális 
Intézmény ( a továbbiakban:intézmény) útján biztosítja:/  
„ab) a házi segítségnyújtást Bánd, Hárskút, Herend, Nagyvázsony, 

Nemesvámos, Márkó, Szentgál, Tótvázsony és Veszprém közigazgatási 
területén,” 

 
2. § Az Ör. 2/A.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „2/A. § Bánd, Hárskút, Herend, Nagyvázsony, Nemesvámos, Márkó, Szentgál, 
Tótvázsony és Veszprém települések közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó, házi 
segítségnyújtásban részesülő személyek az ellátásért személyi térítési 
díjat nem fizetnek.” 

 
3. § Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3. § (1) A fenntartó kérelemre, a kötelezett által fizetendő térítési díj 
összegét méltányosságból csökkenti, ha a fizetésre kötelezett személy 
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át és vagyonnal nem rendelkezik. 

  (2) A kötelezett által fizetendő térítési díj csökkentésének mértéke: 
a) ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, a 
fizetendő személyi térítési díj 10%-a, 

b) ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130%-át nem haladja meg, a 
fizetendő személyi térítési díj 20%-a. 

 (3) A fenntartó az intézményvezető javaslatával ellátott kérelemre, a 
kötelezett által fizetendő térítési díj összegét méltányosságból elengedi, 
ha a fizetésre kötelezett személy havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át és 
vagyonnal nem rendelkezik.”  

 
4. §  Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 
 
5. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
 

Porga Gyula s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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1. melléklet 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 …/2018.(…) rendelethez 
 
 

1.1. A Veszprém, Török Ignác utca 10. szám alatti székhelyről nyújtott 
szociális ellátások intézményi térítési díja 

 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 

2018. évi 

szolgáltatási 

önköltség  

Intézményi térítési 

díj 

2. 
Idősek otthona  
4 ágyas elhelyezés demens 

személyek részére 

6303,70 Ft/ellátási nap 3150 Ft/ellátási nap 

3. 189111 Ft/ellátási 

hónap 

94500 Ft/ellátási 

hónap 

4. 
Idősek otthona  
4 ágyas elhelyezés   

6182,63 Ft/ellátási nap 3150 Ft/ellátási nap 

5. 185479 Ft/ellátási 

hónap 

94500 Ft/ellátási 

hónap 

6. 
Idősek otthona 
2 ágyas elhelyezés demens 

személyek részére 

6532,60 Ft/ellátási nap 3450 Ft/ellátási nap  

7. 195978 Ft/ellátási 

hónap 

103500 Ft/ellátási 

hónap 

8. 

Idősek otthona 
2 ágyas elhelyezés  

6297,10 Ft/ellátási nap 3450 Ft/ellátási nap  

9. 188913 Ft/ellátási 

hónap 

103500 Ft/ellátási 

hónap 
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1.2. A Veszprém, Völgyikút utca 2. szám alatti telephelyről nyújtott 
szociális ellátások intézményi térítési díja 

 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 

2018. évi 

szolgáltatási 

önköltség 

Intézményi térítési 

díj 

2. 
Idősek otthona 
emelt szintű elhelyezés 

demens személyek részére 

6193,43 Ft/ellátási nap 3350 Ft/ellátási nap 

3. 185803 Ft/ellátási 

hónap 

100500 Ft/ellátási 

hónap 

4. 
Idősek otthona 
emelt szintű elhelyezés  

6249,10 Ft/ellátási nap 3350 Ft/ellátási nap 

5. 187473 Ft/ellátási 

hónap 

100500 Ft/ellátási 

hónap 

6. 
Időskorúak gondozóháza 

demens személyek részére 

5830,87 Ft/ellátási nap 3200 Ft/ellátási nap 

7. 174926 Ft/ellátási 

hónap 

96000 Ft/ellátási 

hónap 

8. 

Időskorúak gondozóháza  

5830,87 Ft/ellátási nap 3200 Ft/ellátási nap 

9. 174926 Ft/ellátási 

hónap 

96000 Ft/ellátási 

hónap 

10. 
Idősek nappali ellátása 
(csak napközbeni 

tartózkodással) 

1594,78 Ft/ellátási nap 945 Ft/ellátási nap 

11. 
Idősek nappali ellátása 

(napközbeni tartózkodással 

és ott étkezéssel) 

3115,68 Ft/ellátási nap 2220 Ft/ellátási nap 

12. 
Demens személyek nappali 

ellátása (csak napközbeni 

tartózkodással) 

2350,92Ft/ellátási nap 160 Ft/ellátási nap 

13. 

Demens személyek nappali 

ellátása (napközbeni 

tartózkodással és ott 

étkezéssel) 

3361,50 Ft/ellátási nap 1170 Ft/ellátási nap 

14. Házi segítségnyújtás  
2359,29 Ft/gondozási 

óra 
1340 Ft/gondozási óra 

15. Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
263,15 Ft/ellátási nap 175 Ft/ellátási nap 

16. Étkeztetés helyben 
fogyasztással 

1520,89 Ft/ellátási nap  1280 Ft/ellátási nap 
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1. sz. Idősek Klubja) 

17. 
Étkeztetés elvitellel 
(1. sz. Gondozási Központ 

étkezői) 

1120,95 Ft/ellátási nap 880 Ft/ellátási nap 

18. 
Étkeztetés házhozszállítással 
(1. sz. Gondozási Központ 

étkezői) 

 1282,95 Ft/ellátási 

nap 
1040 Ft/ellátási nap 

19. Étkeztetés elvitellel (Bánd) 1025,59 Ft/ellátási nap 785 Ft/ellátási nap 

20. Étkeztetés elvitellel (Barnag) 744,77 Ft/ellátási nap 500 Ft/ellátási nap 

21. Étkeztetés elvitellel (Eplény) 952,09 Ft/ellátási nap 710 Ft/ellátási nap 

22. Étkeztetés elvitellel 

(Hidegkút) 
747,28 Ft/ellátási nap 505 Ft/ellátási nap 

23. Étkeztetés elvitellel (Márkó) 877,37 Ft/ellátási nap 635 Ft/ellátási nap 

24. Étkeztetés elvitellel 

(Mencshely) 
738,71 Ft/ellátási nap 495 Ft/ellátási nap 

25. Étkeztetés elvitellel 

(Nagyvázsony) 
737,72 Ft/ellátási nap 495 Ft/ellátási nap 

26. Étkeztetés elvitellel 

(Nemesvámos) 
784,60 Ft/ellátási nap 540 Ft/ellátási nap 

27. Étkeztetés házhozszállítással 

(Nemesvámos) 
923,93 Ft/ellátási nap  680 Ft/ellátási nap 

28. Étkeztetés elvitellel (Pula) 741,48 Ft/ellátási nap 500 Ft/ellátási nap 

29. Étkeztetés elvitellel 

(Szentgál) 
699,66 Ft/ellátási nap 455 Ft/ellátási nap 

30. Étkeztetés elvitellel 

(Tótvázsony) 
725,63 Ft/ellátási nap 485 Ft/ellátási nap 

 

1.2.1. A Veszprém, Völgyikút u. 2. szám alatti telephely emelt szintű ellátást nyújtó férőhelyei 

 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 
Férőhely 

maghatározása 

Egyszeri 

hozzájárulás 

összege 

2. Idősek otthona 
32 m2-es garzon  

erkély nélkül  

2 000 000 

Ft/lakóegység 

3. Idősek otthona 32 m2-es garzon 2 500 000 
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erkéllyel Ft/lakóegység 

4. Idősek otthona 
40 m2-es garzon 

erkéllyel 

3 000 000 

Ft/lakóegység 

 
1.3. A Veszprém, Hóvirág utca 14. szám alatti telephelyről nyújtott 

szociális ellátások intézményi térítési díja 
 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 

2018. évi 

szolgáltatási 

önköltség 

Intézményi 

térítési díj 

2. 
Idősek nappali ellátása  
(csak napközbeni 
tartózkodással) 

1775,70 Ft/ellátási nap 1125 Ft/ellátási nap 

3. 
Idősek nappali ellátása  
(napközbeni tartózkodással és 
ott étkezéssel) 

3420,11 Ft/ellátási nap 2525 Ft/ellátási nap 

4. 
Házi segítségnyújtás  

2654,12 Ft/gondozási 

óra 

1640 Ft/gondozási 

óra 

5. 
Étkeztetés helyben 
fogyasztással 
(3. sz. Idősek Klubja étkezői) 

1644,41 Ft/ellátási nap 1400 Ft/ellátási nap 

6. 
Étkeztetés elvitellel 
(2. sz. Gondozási Központ 

étkezői) 

1105,09 Ft/ellátási nap 860 Ft/ellátási nap 

7. 
Étkeztetés házhozszállítással 
(2. sz. Gondozási Központ 

étkezői) 

1265,09 Ft/ellátási nap 1020 Ft/ellátási nap 

 
 

1.4. Veszprém, Szent István utca 48. szám alatti telephelyről nyújtott 
szociális ellátások intézményi térítési díja 

 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 

2018. évi 

szolgáltatási 

önköltség 

Intézményi 

térítési díj 

2. Idősek nappali ellátása  
(csak napközbeni 

1732,46 Ft/ellátási nap 1080 Ft/ellátási nap 
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tartózkodással) 

3. 
Idősek nappali ellátása 

(napközbeni tartózkodással és 

ott étkezéssel) 

3182,90 Ft/ellátási nap 2290 Ft/ellátási nap 

4. 
Étkeztetés helyben 
fogyasztással 
(2. sz. Idősek Klubja étkezői) 

1450,45 Ft/ellátási nap 1210 Ft/ellátási nap 

5. 
Étkeztetés elvitellel 
(2. sz. Gondozási Központ 

étkezői) 

1105,09 Ft/ellátási nap 860 Ft/ellátási nap 

6. 
Étkeztetés házhozszállítással 
(2. sz. Gondozási Központ 

étkezői) 

1265,09 Ft/ellátási nap 1020 Ft/ellátási nap 

 
 

1.5. Veszprém, Március 15. utca 1/A. szám alatti telephelyről nyújtott 
szociális ellátások intézményi térítési díja 

 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 

2018. évi 

szolgáltatási 

önköltség 

Intézményi 

térítési díj 

2. 
Idősek nappali ellátása  
(csak napközbeni 

tartózkodással) 

1707,14 Ft/ellátási nap 1055 Ft/ellátási nap 

3. 
Idősek nappali ellátása 

(napközbeni tartózkodással és 

ott étkezéssel) 

3238,34 Ft/ellátási nap 2345Ft/ellátási nap 

4. 
Étkeztetés helyben 
fogyasztással 
(4. sz. Idősek Klubja étkezői) 

1531,19 Ft/ellátási nap 1290 Ft/ellátási nap 

5. 
Étkeztetés elvitellel 
(1. sz. Gondozási Központ 

étkezői) 

1120,95Ft/ellátási nap 880 Ft/ellátási nap 

6. 
Étkeztetés házhozszállítással 
(1. sz. Gondozási Központ 

étkezői) 

1282,95Ft/ellátási nap 1040 Ft/ellátási nap 

 
 

1.6. Herend, Kossuth u. 60. szám alatti telephelyről nyújtott szociális 
ellátások intézményi térítési díja 
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 A B C 

1. Ellátás megnevezése 

2018. évi 

szolgáltatási 

önköltség 

Intézményi 

térítési díj 

2. 

Idősek nappali ellátása  
(csak napközbeni 

tartózkodással) 

2048,65 Ft/ellátási nap 1395 Ft/ellátási nap 

3. 
 
Házi segítségnyújtás  
 

3123,22 Ft/gondozási 

óra 

2090 Ft/gondozási 

óra 

5. Étkezés elvitellel 860,54 Ft/ellátási nap 620 Ft/ellátási nap 

6. Étkeztetés házhozszállítással 962,88 Ft/ellátási nap 720 Ft/ellátási nap” 
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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 
.../2018. (…) 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 2019. január 1. napjától 
a házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a bándi, a hárskúti és a 
márkói lakosok is igénybe vehetik, és ezért nem kell térítési díjat 
fizetniük. A fizetendő térítési díj csökkentése és elengedése eseteinek 
megengedőbb szabályozásával lehetővé válik, hogy az alacsony 
jövedelmű ellátottak valóban élhessenek ezzel a lehetőséggel. 
Mindkét intézkedés erősíti az Önkormányzat szolgáltató jellegét.  
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ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési 
hatásokat keletkeztet:  

  
A fizetendő személyi térítési díjakból befolyt összeg a fenntartó éves 
költségvetésének a bevételi oldalán szerepel. Az intézmény folyamatos 
működéséhez szükséges kiadásokat az állami támogatás és az 
ellátottak által fizetett térítési díj nem fedezi. A működési kiadásokra 
fordítandó hiányzó pénzösszeget a Társulásban részt vevő 
önkormányzatok biztosítják. Az ingyenesen biztosított házi 
segítségnyújtásból és a fizetendő térítési díj csökkentéséből, 
elengedéséből 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 adminisztratív terheket nem 
keletkeztet. 

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
 

A Tervezet elfogadása szükséges ahhoz, hogy a házi segítségnyújtás 
szociális alapszolgáltatást a bándi, a hárskúti és a márkói lakosok is 
igénybe vehessék. 

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

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

 
 

 


