
 
 
 

EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERE 

 

 

Szám: EPL/6/2/2015. 
 
 
 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

2015. február 25-i  
ülésére 

 
 
 
Tárgy: A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 
 
Előadó: Fiskál János polgármester 

Előterjesztés tartalma: rendelettervezet 

Szavazás módja: minősített többség 
 
Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Angyal Éva irodavezető 
  Székelyhidi Noémi csoportvezető 
  Mészáros Éva csoportvezető  
 
 
 
Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
 
 
                                                                                dr. Dénes Zsuzsanna 
                                                                                      irodavezető 
  



2 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. decemberben alkotta 
meg a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013. (XII. 
19.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.), mely 2014. január 1-jén lépett 
hatályba. A rendelet módosítására egy alkalommal került sor, amikor átkerült az 
Ör.-be a hulladékszállítási közszolgáltatási díj megfizetéséhez nyújtott támogatásra 
vonatkozó szabályozás. 
 
A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. 
évi XCIX. törvény – egyebek mellett – a szociális ágazatot érintő jelentős 
változásokat fogalmazott meg. A törvény indokolása szerint a Kormány célja, hogy 
megújítsa a rászorulók támogatási rendszerét. A módosításoktól azt várják, hogy az 
új szociális támogatási rendszer igazságosabb és átláthatóbb lesz, emellett elejét 
veszi a korábban gyakran tapasztalt, segélyekkel való visszaéléseknek, amelyek 
településünkre egyébként eddig sem voltak jellemzőek. 
A szociális támogatásoknak két formája lesz: a járásoknál az úgynevezett 
jövedelemkompenzáló-, míg az önkormányzatoknál a kiadáskompenzáló 
támogatások igényelhetők. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) módosításával 2015. március 1-jétől az állam által – a járási 
intézményrendszer útján – kötelezően nyújtott ellátások: 

 az időskorúak járadéka, 

 az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, és 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, mely a rendszeres 
szociális segély helyébe lép - jelenleg még a jegyző állapítja meg), 

 az alapösszegű, emelt és kiemelt ápolási díj, 

 az alanyi és normatív közgyógyellátás, 

 az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 
 
Kikerül az Szt.-ből az önkormányzat által kötelezően biztosítandó lakásfenntartási 
támogatás, valamint a méltányos közgyógyellátás akként, hogy a már megállapított 
támogatásokat a jogosultság időszakára változatlan feltételekkel kell folyósítani. (A 
községben jelenleg egy család részesül 2015. június 30-ig havi 2500 Ft összegű 
lakásfenntartási támogatásban, közgyógyellátott személy pedig nincs.) 
 
Az Szt. módosításával 2015. március 1-jétől az „önkormányzati segély” kifejezés 
helyébe a „települési támogatás” lép. 
 
Az Szt. hatályba lépő 45. § (1) bekezdése szerint települési támogatás keretében 
nyújtható támogatás különösen 
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  
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b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását 

végző személy részére, 
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 
 
Az Szt. ugyanezen szakasz (3)-(4) bekezdése szerint a képviselő-testület a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési 
támogatást köteles nyújtani. 
Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt 
részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem 
tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások – így 
különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben 
lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 
fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 
kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre 
szorulnak. 
 
Az Szt. ezen felsorolása nem taxatív jellegű. Annak eldöntése, hogy az 
önkormányzat mely feltételek teljesülése esetén, milyen célokra, milyen összegű 
támogatást nyújt, teljes egészében a települési önkormányzat mérlegelési jogkörébe 
tartozik. 
Az önkormányzatnak – az Szt. által szabott – egyetlen kötelezettsége, hogy a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakos 
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást 
állapítson meg. 
Az Szt. továbbá előírta azt, hogy a rendeletalkotásnál teljesülnie kell annak a 
feltételnek, hogy a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás – ide nem 
értve a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére 
nyújtott támogatást – összegét úgy kell szabályozni, hogy az nem haladhatja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, azaz 2015-ben a 28 500 Ft-ot. 
 
Az önkormányzat által biztosított ellátások finanszírozása saját erőforrásokból 
történik azzal, hogy a helyi szociális feladatok ellátására a központi költségvetésben 
támogatás biztosított azon önkormányzatok számára, amelyek esetében az egy főre 
jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000 Ft-ot. 
Ez Eplény község vonatkozásában azt jelenti, hogy 1668 E Ft összegű központi 
forrásra vagyunk jogosultak.  
 
Jelenleg az önkormányzat a hatályban lévő rendelete szerint a következő ellátásokat 
biztosítja: az önkormányzati segélyt, melyet időszakos létfenntartási gondra, 
rendkívüli élethelyzetre tekintettel, vagy haláleset bekövetkeztekor lehet 
megállapítani, a közgyógyellátást, valamint a hulladékszállítási közszolgáltatási díj 
megfizetéséhez nyújtott támogatást. 
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Az ellátórendszer törvényi szabályozásában bekövetkezett nagymértékű változás 
miatt célszerű új önkormányzati rendeletet alkotni. 
 
A rendelettervezet anyagi és jogi szempontból változatlan feltételek mellett 
biztosítaná a jelenleg meglévő időszakos létfenntartási gondra, vagy rendkívüli 
élethelyzetre tekintettel megállapítható önkormányzati támogatást, a 
hulladékszállítási közszolgáltatási díj megfizetéséhez nyújtott támogatást, az Szt. 
felhatalmazása alapján a köztemetés költségének megtérítésére vonatkozó 
méltányossági szabályokat, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapszolgáltatásokat és szakellátásokat, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokat. 
A haláleset bekövetkeztére tekintettel megállapítható támogatás esetében – a 
támogatás összegének változatlanul hagyása mellett - viszont meg kívánjuk emelni a 
jogosultsági feltételt megalapozó jövedelemhatárt. 
 
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezésre kerültek a szükséges 
források. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a 
rendeletet pedig megalkotni szíveskedjen.  
 
Eplény, 2015. február 25. 
 
 
 

Fiskál János 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (…) önkormányzati rendelete 
 

a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 32. § (3) és 45. § (1) bekezdésében és 
a 92. § (1) és (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, 
a 2. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a 5. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, 
a 6. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, 
a 10. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. Általános rendelkezések 
 
1. §  A települési támogatások iránti kérelmet Veszprém Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalához vagy annak ügyfélszolgálatához kell 
benyújtani hivatali időben személyesen, vagy postai úton, melyhez az erre 
a célra rendszeresített formanyomtatvány is használható. 

 
2. §  A települési támogatás iránti kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia 

kell családja jövedelmi viszonyairól és igazolnia kell azokat. A 
jövedelemszámításnál irányadó időszakként a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)-(5) 
bekezdésben meghatározottakat kell tekinteni. 

 
3. § (1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett települési támogatás 

megtérítésére való kötelezés esetében engedélyezhető: 
a) részletfizetés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át nem 
haladja meg, vagy családjában – a hulladékszállítási közszolgáltatási díj 
megfizetéséhez nyújtott támogatás esetében háztartásában – az egy 
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át nem haladja meg,  
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b) csökkentés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, 
vagy családjában – a hulladékszállítási közszolgáltatási díj 
megfizetéséhez nyújtott támogatás esetében háztartásában – az egy 
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át nem haladja meg, 

c) elengedés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, 
vagy családjában – a hulladékszállítási közszolgáltatási díj 
megfizetéséhez nyújtott támogatás esetében háztartásában – az egy 
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét nem haladja meg. 

 (2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a csökkentés mértéke nem 
haladhatja meg a fizetési kötelezettség 60%-át. 

 
4. §  A pénzbeli támogatást a kérelmező lakcímére vagy a lakossági 

bankszámlájára utalással kell folyósítani. 
 
5. §   A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés 

 kizárt. 
 
6. § A települési támogatások megállapításával, megszüntetésével, a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás visszafizetésre 
kötelezéssel és a visszafizetésre kötelezés csökkentésével, elengedésével, 
vagy annak részletekben történő engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásokban a képviselő-testület átruházza a hatáskörét a polgármesterre. 

 
2. Települési támogatások 
 
7. § (1) Települési támogatásra jogosult az az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személy, akinek családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 130%-át, egyedül élő személy esetében a 150%-át. 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemtől eltérően, ha a 
kérelmező egyedülállóként nevel gyermeket, a családban az egy főre jutó 
jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 140%-át. 

(3) A települési támogatás összege 
 a) gyermeket nevelő család esetében alkalmanként és gyermekenként 

nem lehet kevesebb 5000 Ft-nál és nem lehet több az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-nál, 
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 b) gyermeket nem nevelő család esetében alkalmanként és 

személyenként nem lehet kevesebb 2000 Ft-nál és nem lehet több az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 65%-nál. 

 (4) Települési támogatást ugyanazon család részére évente legfeljebb 4 
alkalommal lehet megállapítani, feltéve, hogy az előző támogatás 
megállapítása óta 90 nap eltelt. 

 (5) Ha a család a kérelem benyújtásának időpontjában a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel, akkor az (1)-
(2) bekezdésben meghatározott támogatást évente legfeljebb 2 
alkalommal lehet megállapítani. 

 (6) Az (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően évente egy 
alkalommal, legfeljebb 20 000 Ft összegű települési támogatást lehet 
megállapítani, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzet áll elő. 

 (7) A (6) bekezdésében meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában 
igazoltan: 
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jövedelemkiesés következett 

be, vagy egyszeri kiadásra kényszerülnek, vagy 
b) elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett 

bűncselekményből, szabálysértésből anyagi kár keletkezett, vagy 
c) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék, közös költség 

tartozás halmozódott fel, és a családban az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300%-át, vagy 

d) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság 
megállapításának elhúzódása miatt késik. 

 
8. § (1) Települési támogatást kell megállapítani haláleset bekövetkeztekor az 

eltemettetőnek, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, 
egyedül élő személy esetében a 400%-át. 

 (2) A települési támogatás összege koporsós temetésnél 25 000 Ft, 
hamvasztásos temetésnél 20 000 Ft. 

 (3) A haláleset bekövetkeztére tekintettel igényelt települési támogatás iránti 
kérelmet a halálesetet követő harminc napon belül kell benyújtani. 

 
9. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatási díj megfizetéséhez települési 

támogatásra jogosult: 
a) jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül az a személy, akinek a 

háztartásában kizárólag – már a tárgyév január 1-jén – 65. életévét 
betöltött személy él, vagy 

b) az a személy, akinek a háztartásában a jövedelem kizárólag a 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó saját jogú vagy 
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hozzátartozói nyugellátásból, házastársi pótlékból, korhatár előtti 
ellátásból, rehabilitációs ellátásból, rokkantsági ellátásból vagy 
rokkantsági járadékból származik, és az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át, egyedül élő esetében a 200%-át, vagy 

c) az a személy, akinek a háztartásában a jövedelem kizárólag a b) pont 
szerinti ellátásból származik, és 25. év alatti, nappali tagozaton 
köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben tanuló gyermek 
eltartásáról gondoskodik, feltéve, hogy a háztartásban az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át. 

 (2) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában a háztartásban élőnek kell 
tekinteni a gyermeket akkor is, ha szorgalmi időszakban a háztartáson 
kívül tartózkodik. 

 (3) A támogatást egy naptári évre kell megállapítani. A kérelmet minden 
évben január 31-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 (4) A támogatás összege megegyezik a 60 l-es gyűjtőedényért fizetendő 
közszolgáltatási díj 
a) 50%-ával: 

aa) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, de a háztartás minden 
tagja a 75. életévét még nem töltötte be, 

ab) az (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti esetben, 
b) 100%-ával: 

ba) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a háztartás minden 
tagja a 75. életévét a tárgyév január 1-jén már betöltötte, 

bb) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a háztartásban az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő esetében a 
150%-át, 

bc) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben, ha a háztartásban az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át. 

 (5) A kérelemhez csatolni kell: 
a) az (1) bekezdés b) pontja szerint jogosult esetében a háztartás tagjai 

jövedelméről a 2. §-ban meghatározottak szerinti igazolást, 
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az a) pont szerinti igazolást 

és a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról az igazolást továbbá 
nyilatkozatot arról, hogy a gyermek eltartásáról a háztartásban 
gondoskodnak. 

 
10. §  A köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól kérelemre az 

eltemettetésre köteles személyt mentesíteni kell: 
a) 50%-ban, ha 

aa) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, vagy 

ab) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, 



9 

b) egészében, ha 
 ba) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg, vagy 
bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg. 
 
3. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakellátások 
 
11. § (1) Eplény Községi Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást 

nyújtó szociális alapszolgáltatást és szakellátást biztosítja társulás útján: 
a) a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő 

VKTT Egyesített Szociális Intézmény keretében: 
aa) szociális étkeztetést, 

 ab) házi segítségnyújtást, 
 ac) idősek nappali ellátását, 
 ad) időskorú személyek átmeneti elhelyezését, 
 ae) időskorú személyek tartós elhelyezését. 

b) A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Családsegítő 
Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona 
intézmény keretében a családsegítő szolgáltatást. 

(2) A szociális alapszolgáltatást és szakellátást biztosító intézmény nevét, 
címét és elérhetőségét az 1. függelék tartalmazza. 

(3) A szociális alapszolgáltatások és szakellátások igénybe vételének 
módjáról és a fizetendő térítési díj összegéről a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásában kijelölt önkormányzat 
alkot rendeletet. 

 
4. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
 
12. § (1) Eplény Községi Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosítja a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
fenntartásában működő Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ 
és Családok Átmeneti Otthona intézmény keretében: 
a) gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) gyermekek átmeneti ellátása. 

 (2) A gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmény nevét, címét és 
elérhetőségét az 1. függelék tartalmazza. 

 (3) A gyermekjóléti alapellátások igénybe vételének módjáról és a fizetendő 
térítési díj összegéről a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásában kijelölt 
önkormányzat alkot rendeletet. 

 
5. Záró rendelkezések 
 
13. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 
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14. §  A rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő önkormányzati segély és 

köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége ügyekben e rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
15. §  Hatályát veszti Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról 
18/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 

Fiskál János s.k. dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester jegyző 
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1. függelék a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 
…/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 
1. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott VKTT Egyesített 

Szociális Intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatás és szakosított ellátás: 
 

Szociális alapszolgáltatás: 
 Kistérségi Gondozási Központ 
 8200 Veszprém, Völgyikút u. 2.  
 Telefon: 88-327-004, e-mail: vktt.gond.kp@gmail.com 
 szolgáltatás: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása. 
 
Szakosított ellátás: 
 I. sz. Idősek Otthona 
 8200 Veszprém, Török Ignác u. 10. 
 Telefon: 88-400-593, e-mail: ivezh@vpeszi.hu 
 ellátás: ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona 
 
 II. sz. Idősek Otthona 
 8200 Veszprém, Völgyikút u. 2. 
 Telefon: 88-404-773, e-mail: vktt.eszi2@gmail.com 
 ellátás: átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóháza, 
  ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona 

 
2. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 

által fenntartott Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok 
Átmeneti Otthona által nyújtott szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti 
alapellátás: 

 
Szociális alapszolgáltatás: 
 Családsegítő szolgálat 
 8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13. 
 Telefon: 88-402-520, e-mail: csaladsegitovprem@vnet.hu 
 ellátás: családsegítés 
 
Gyermekjóléti alapellátás: 
 Gyermekjóléti központ 
 8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13. 
 Telefon: 88-402-520, e-mail: csaladsegitovprem@vnet.hu 
 ellátás: gyermekjóléti szolgáltatás 
 
 Családok átmeneti otthona 
 8200 Veszprém, Pápai u. 37. 
 Telefon: 88-561-115, e-mail: csaladokatmenetiotthona@vipmail.hu 

ellátás: gyermekek átmeneti gondozása 
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 

…/2015. (…) önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata 
 
 

I. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a 
szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz 

igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 
szabályozás várható következményeit. 

 
 (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, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
 

II. 
 

A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet-
tervezetben (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 
 

 aa) A tervezet társadalmi hatásai: meghatározza a szociális biztonság 
megteremtése és megőrzése érdekében az önkormányzat által 
biztosítandó szociális ellátások formáit és az ellátásokra való 
jogosultság feltételeit, valamint az önkormányzat által biztosított 
személyes gondoskodás formáit. 

 
  A tervezet gazdasági hatásai: A tervezetnek közvetlen gazdasági hatása 

nincs. 
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A tervezet költségvetési hatásai: Az önkormányzat költségvetésében 
tervezésre kerültek a szükséges források. 
 

 ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 
 

A tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi 
következménye nincs. 

 
 ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 

A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket az 
önkormányzatnál nem keletkeztet. 

 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei: 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 134/E. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-
testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 
rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell megalkotnia, ennek elmaradása 
esetén mulasztásos törvénysértést követne el az Önkormányzat. 
Az Szt. 92. § (1) bekezdés a) pontja és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésben 
meghatározottak alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
formáiról, igénybe vételéről és a fizetendő térítési díjról rendeletet kell 
alkotnia a fenntartó önkormányzatnak. 

 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
 

A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi 
szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételt nem igényel. 

 


