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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás (a 
továbbiakban: Társulás) 2018. május 28. napján elfogadta a Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (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. 
 
A társult önkormányzatok a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Veszprémi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Integrált Intézmény útján biztosítják a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat.  
Ezen alapellátások körét bővíteni szükséges a gyermekek alternatív napközbeni 
ellátásával.  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
44/D. § -a alapján „ Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, 
klubfoglalkozás keretében nyújtott,   
a) a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, 
valamint egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás, 
b) a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára 
biztosított nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, 
feltéve, ha a működtető rendelkezik az ehhez szükséges - jogszabályban 
meghatározott - személyi és tárgyi feltételekkel.” 
 
A Rendelet 4. § -t, és az 5/A. § pontosítani szükséges a gyermekjóléti alapellátások 
fogalmának használata miatt.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján 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. június 20.  
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2018. (VI. 27.) határozata 

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításához történő hozzájárulásról 
 

 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 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 előkészítésért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 

irodavezető 
 
 
Eplény, 2018. június 27. 
 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

Dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (VI. 27.) 
határozatához 

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2018. (…) önkormányzatai rendelete 
 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
az 1. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Barnag, Eplény, 
Hidegkút, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Tótvázsony, Veszprémfajsz, 
Vöröstó községek hozzájárulásával a következőket rendeli el: 
 
1. § A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 

által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 
10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § a) pontja a 
következő ac) ponttal egészül ki:  
„ac) gyermekek alternatív napközbeni ellátását” 
 

2. § Az Ör. 4. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4. § Az intézmény vezetője a személyes gondozást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások térítési díjára vonatkozó jogszabály szerinti díjhátralékosok névsorát 
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szociálpolitikai és 
gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egységének küldi meg.” 
 

3. § Az Ör. 5/A. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  
„5/A. § (1) Szociálpolitikai kerekasztal működik a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapszolgáltatások, szakellátások és gyermekjóléti alapellátások 
fejlesztése, színvonalának és hatékonyságának javítása, továbbá a szociális 
szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, 
végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében.”  
 

4. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba. 
 
 

Porga Gyula sk. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor sk. 
jegyző 
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás által biztosított a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet  

módosításáról szóló 
…/2018. (…) önkormányzati rendeletének előzetes hatásvizsgálata 

 
I. 

 
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”. 

 
A Jat. 22.§ szerint: 
 
22.§ (1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe 

véve a miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás 
vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály 
keretében 

a) az elavult, szükségtelenné vált, 
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, 
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei 

számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással 
felváltható, 

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként 
alkalmazhatatlan, vagy 

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, 
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül 
helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet 

esetén... az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik. 
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II. 
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás (a 
továbbiakban: Társulás) által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 
10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében 
(a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17.§ (2) bekezdésében 
foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők. 

 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
 
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
 
A Tervezetben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokat a lakosság ismeri, amelyet ki kell egészíteni a gyermekek alternatív 
napközbeni ellátásával.  
 
b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei 
nincsenek. 

 
c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A jogszabálytervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
44/D. § -a határozza meg a gyermekek alternatív napközbeni ellátását. Ezen 
rendelkezés alapján kerül sor az ellátás biztosítására, amely a jogszabály módosítását 
eredeményezi. 
 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek 
 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti és 
tárgyi feltételt nem igényel. A Társulás részéről többlet pénzügyi igény a Tervezet 
elfogadását követően nem merül fel. 

 


