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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) 
bekezdése rendelkezik arról, hogy a fenntartó az intézményi térítési díjat tárgyév 
április 1-jéig állapítja meg. 
 
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 módosításának célja a VKTT Egyesített Szociális 
Intézményben 2017. április 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak 
meghatározása. 
 
 Az intézményi térítési díj a szolgáltatás ellenértéke, melynek összege nem haladhatja 
meg a szolgáltatási önköltséget. Integrált intézmény esetén az intézményi térítési 
díjat szolgáltatásonként kell meghatározni. 
 
2017. évre az intézményi térítési díjak meghatározása – az eddigi gyakorlatot 
követve – a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás figyelembevételével került 
meghatározásra. A szolgáltatások önköltsége az elmúlt évhez képest emelkedett. A 
minimálbér 14,9%-os és a garantált bérminimum 24,8%-os emelésének hatása a 
szolgáltatási önköltségben jelentősen megmutatkozik.  
 
Ahol az önköltség legnagyobb részét a személyi juttatás teszi ki – idősek nappali 
ellátása és a hozzá kapcsolódó étkeztetés – ott az önköltség jelentősen, 27%-kal 
emelkedett. A herendi telephely kivétel, itt az önköltség minimálisan csökkent, mivel 
nőtt az ellátott személyek száma. 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 150 Ft/ ellátási napról 
165 Ft/ellátási napra emelkedne a rendelet-tervezet szerint. A 10%-os növekedés 
oka szintén a garantált bérminimum emelkedése.  
 
A bentlakásos intézményi ellátás önköltsége ugyan nőtt, de az intézményi térítési 
díjak összege minimálisan tér el az előző évihez képest, havi szinten 1500 forinttal 
fizetnének majd többet az ellátottak a javaslatunk szerint. A csekély emelés oka, 
hogy itt főszabályként a fizetendő személyi térítési díj összege megegyezik az 
intézményi térítési díjjal, amennyiben az ellátott jövedelemhányada eléri vagy 
meghaladja az intézményi térítési díjat. 
 
Az étkeztetés – házhoz szállítással és elvitellel – intézményi térítési díja átlagosan 
2,5%-al növekedne a tervezet szerint, hiszen ennél a szolgáltatásnál a bérköltségek a 
teljes önköltség csekély hányadát teszik ki.  
 
A központi költségvetési támogatás jogcímei és fajlagos összegei a 2016. évihez 
képest a szociális alapszolgáltatások közül csak a házi segítségnyújtásban változtak.  
Az eddigi normatív hozzájárulás szociális segítés és személyi gondozás támogatási 
összegre lett bontva.  
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Házi segítségnyújtás esetében az intézményi térítési díj megállapítása teljesen más 
módszerrel történt, mint az elmúlt évben. Ez a számítási mód, valamint az önköltség 
megbontása szociális segítésre és személyi gondozásra lényegesen magasabb 
intézményi térítési díjat eredményezett. Ez nem érintené az ellátottakat, hiszen a 
szolgáltatás igénybevétele továbbra is ingyenes maradna. 
 
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 szíveskedjen az előterjesztést 
megtárgyalni és járuljon hozzá a rendelet módosításához, a határozati javaslat 
elfogadásával. 
 
 
Eplény, 2017. február 17. 
 
 

Fiskál János 
 



 4 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (II. 22.) határozata 

 
Hozzájárulás 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 módosításához 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás 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 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, 2017. február 22.  
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (II. 22.) határozatához 
 

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2017. (…) 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 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. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

 
2. § Ez a rendelet 2017. április 1-jén 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 …/2017.(…) rendelethez 
 
 
„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 rendelethez 
 
 
 

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

 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 
2017. évi 

szolgáltatási 
önköltség  

Intézményi térítési 
díj 

2. Idősek otthona  
4 ágyas elhelyezés demens 
személyek részére 

5952,43 Ft/ellátási nap 3050 Ft/ellátási nap 

3. 
178573 Ft/ellátási 

hónap 
91500 Ft/ellátási 

hónap 

4. 
Idősek otthona  
4 ágyas elhelyezés  

5834,76 Ft/ellátási nap 3050 Ft/ellátási nap 

5. 
175043 Ft/ellátási 

hónap 
91500 Ft/ellátási 

hónap 

6. Idősek otthona 
2 ágyas elhelyezés demens 
személyek részére 

6152,3 Ft/ellátási nap 3300 Ft/ellátási nap  

7. 
184569 Ft/ellátási 

hónap 
99000 Ft/ellátási 

hónap 

8. 
Idősek otthona 
2 ágyas elhelyezés  

6041,93 Ft/ellátási nap 3300 Ft/ellátási nap  

9. 
181258 Ft/ellátási 

hónap 
99000 Ft/ellátási 

hónap 

10. Idősek otthona 
emelt szintű elhelyezés 
demens személyek részére 

6400 Ft/ellátási nap 3100 Ft/ellátási nap  

11. 
192000 Ft/ellátási 

hónap 
93000 Ft/ellátási 

hónap 

12. 
Idősek otthona 
emelt szintű elhelyezés  

6295,83 Ft/ellátási nap 3100 Ft/ellátási nap  

13. 
188875 Ft/ellátási 

hónap 
93000 Ft/ellátási 

hónap 
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1.1.1.  A Veszprém, Török Ignác utca 10. szám alatti székhely emelt szintű 
ellátást nyújtó férőhelyei 

 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 
Férőhely 

maghatározása 

Egyszeri 
hozzájárulás 

összege 

2. Idősek otthona 

I. emeleti kétszemélyes 
lakószoba, önálló 

fürdőszobával  
21 m2 

750.000 Ft 

 
1.2. A Veszprém, Völgyikút utca 2. szám alatti telephelyről nyújtott 

szociális ellátások intézményi térítési díja 
 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 
2017. évi 

szolgáltatási 
önköltség 

Intézményi térítési 
díj 

2. Idősek otthona 
emelt szintű elhelyezés 
demens személyek részére 

5821,53 Ft/ellátási nap 3250 Ft/ellátási nap 

3. 
174646 Ft/ellátási 

hónap 
97500 Ft/ellátási 

hónap 

4. 
Idősek otthona 
emelt szintű elhelyezés  

5673,2 Ft/ellátási nap 3250 Ft/ellátási nap 

5. 
170196 Ft/ellátási 

hónap 
97500 Ft/ellátási 

hónap 

6. 
Időskorúak gondozóháza 
demens személyek részére 

5599,06 Ft/ellátási nap 3050 Ft/ellátási nap 

7. 
167972 Ft/ellátási 

hónap 
91500 Ft/ellátási 

hónap 

8. 

Időskorúak gondozóháza  

5599,06 Ft/ellátási nap 3050 Ft/ellátási nap 

9. 
167972 Ft/ellátási 

hónap 
91500 Ft/ellátási 

hónap 

10. 
Idősek nappali ellátása 
(csak napközbeni 
tartózkodással) 

1472,25 Ft/ellátási nap 820 Ft/ellátási nap 

11. 
Idősek nappali ellátása 
(napközbeni tartózkodással 
és ott étkezéssel) 

2834,8 Ft/ellátási nap 1940 Ft/ellátási nap 

12. 
Demens személyek nappali 
ellátása (csak napközbeni 
tartózkodással) 

2349,69 Ft/ellátási nap 160 Ft/ellátási nap 

13. 

Demens személyek nappali 
ellátása (napközbeni 
tartózkodással és ott 
étkezéssel) 

3219,69 Ft/ellátási nap 1030 Ft/ellátási nap 
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14. 
Házi segítségnyújtás 
(szociális segítés) 

1114,86 Ft/gondozási 
óra 

1015 Ft/gondozási óra 

15. 
Házi segítségnyújtás 
(személyi gondozás) 

2099,14 Ft/gondozási 
óra 

1015 Ft/gondozási óra 

16. 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

251,15 Ft/ellátási nap 165 Ft/ellátási nap 

17. 
Étkeztetés helyben 
fogyasztással 
1. sz. Idősek Klubja) 

1362,55 Ft/ellátási nap 1120 Ft/ellátási nap 

18. 
Étkeztetés elvitellel 
(1. sz. Gondozási Központ 
étkezői) 

970,78 Ft/ellátási nap 730 Ft/ellátási nap 

19. 
Étkeztetés házhozszállítással 
(1. sz. Gondozási Központ 
étkezői) 

1125,78 Ft/ellátási nap 885 Ft/ellátási nap 

20. Étkeztetés elvitellel (Bánd) 792,58 Ft/ellátási nap 565 Ft/ellátási nap 

21. Étkeztetés elvitellel (Barnag) 735,22 Ft/ellátási nap 495 Ft/ellátási nap 

22. Étkeztetés elvitellel (Eplény) 951,59 Ft/ellátási nap 710 Ft/ellátási nap 

23. 
Étkeztetés elvitellel 
(Hidegkút) 

666,56 Ft/ellátási nap 430 Ft/ellátási nap 

24. Étkeztetés elvitellel (Márkó) 744,49 Ft/ellátási nap 500 Ft/ellátási nap 

25. 
Étkeztetés elvitellel 
(Mencshely) 

736,78 Ft/ellátási nap 495 Ft/ellátási nap 

26. 
Étkeztetés elvitellel 
(Nagyvázsony) 

732,19 Ft/ellátási nap 490 Ft/ellátási nap 

27. 
Étkeztetés elvitellel 
(Nemesvámos) 

745,55 Ft/ellátási nap 505 Ft/ellátási nap 

28. 
Étkeztetés házhozszállítással 
(Nemesvámos) 

875,98 Ft/ellátási nap 635 Ft/ellátási nap 

29. Étkeztetés elvitellel (Pula) 739,2 Ft/ellátási nap 495 Ft/ellátási nap 

30. 
Étkeztetés elvitellel 
(Szentgál) 

651,27 Ft/ellátási nap 410 Ft/ellátási nap 

31. 
Étkeztetés elvitellel 
(Tótvázsony) 

660,13 Ft/ellátási nap 420 Ft/ellátási nap 
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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 

erkéllyel 
2 500 000 

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 
2017. évi 

szolgáltatási 
önköltség 

Intézményi 
térítési díj 

2. 
Idősek nappali ellátása  
(csak napközbeni 
tartózkodással) 

1596,16 Ft/ellátási nap 945 Ft/ellátási nap 

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

3119,78 Ft/ellátási nap 2225 Ft/ellátási nap 

4. 
Házi segítségnyújtás  
(szociális segítés) 

1635 Ft/gondozási óra 
1535 Ft/gondozási 

óra 

5. 
Házi segítségnyújtás  
(személyi gondozás) 

2622 Ft/gondozási óra 
1535 Ft/gondozási 

óra 

6. 
Étkeztetés helyben 
fogyasztással 
(3. sz. Idősek Klubja étkezői) 

1523,62 Ft/ellátási nap 1280 Ft/ellátási nap 

7. 
Étkeztetés elvitellel 
(2. sz. Gondozási Központ 
étkezői) 

975,75 Ft/ellátási nap 735 Ft/ellátási nap 

8. 
Étkeztetés házhozszállítással 
(2. sz. Gondozási Központ 
étkezői) 

1130,75 Ft/ellátási nap 890 Ft/ellátási nap 
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1.4. Veszprém, Szent István utca 48. szám alatti telephelyről nyújtott 
szociális ellátások intézményi térítési díja 

 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 
2017. évi 

szolgáltatási 
önköltség 

Intézményi 
térítési díj 

2. 
Idősek nappali ellátása  
(csak napközbeni 
tartózkodással) 

1588,35 Ft/ellátási nap 935 Ft/ellátási nap 

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

2935,08 Ft/ellátási nap 2040 Ft/ellátási nap 

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

1346,73 Ft/ellátási nap 1105 Ft/ellátási nap 

5. 
Étkeztetés elvitellel 
(2. sz. Gondozási Központ 
étkezői) 

975,75 Ft/ellátási nap 735 Ft/ellátási nap 

6. 
Étkeztetés házhozszállítással 
(2. sz. Gondozási Központ 
étkezői) 

1130,75 Ft/ellátási nap 890 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 
2017. évi 

szolgáltatási 
önköltség 

Intézményi 
térítési díj 

2. 
Idősek nappali ellátása  
(csak napközbeni 
tartózkodással) 

1616,31 Ft/ellátási nap 965 Ft/ellátási nap 

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

2972,17 Ft/ellátási nap 2080 Ft/ellátási nap 

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

1355,86 Ft/ellátási nap 1115 Ft/ellátási nap 

5. 
Étkeztetés elvitellel 
(1. sz. Gondozási Központ 
étkezői) 

970,78 Ft/ellátási nap 730 Ft/ellátási nap 

6. 
Étkeztetés házhozszállítással 
(1. sz. Gondozási Központ 
étkezői) 

1125,78 Ft/ellátási nap 885 Ft/ellátási nap 
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1.6. Herend, Kossuth u. 60. szám alatti telephelyről nyújtott szociális 

ellátások intézményi térítési díja 
 

 A B C 

1. Ellátás megnevezése 
2017. évi 

szolgáltatási 
önköltség 

Intézményi 
térítési díj 

2. 
Idősek nappali ellátása  
(csak napközbeni 
tartózkodással) 

1837,3 Ft/ellátási nap 1185 Ft/ellátási nap 

3. 
Házi segítségnyújtás  
(szociális segítés) 

1923 Ft/gondozási óra 
1825 Ft/gondozási 

óra 

4. 
Házi segítségnyújtás  
(személyi gondozás) 

2908 Ft/gondozási óra 
1825 Ft/gondozási 

óra 

5. Étkezés elvitellel 846,87 Ft/ellátási nap 605 Ft/ellátási nap 

6. Étkeztetés házhozszállítással 925,8 Ft/ellátási nap 695 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 
.../2017. (…) 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: Az intézményi térítési díjak az elmúlt 
évihez képest jelentősen nem változtak. Az intézményi térítési díj 
figyelembevételével megállapítandó fizetendő személyi térítési díjak így 
az ellátottak részére nem jelentenek jóval nagyobb anyagi terhet. 

 
ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési 
hatásokat keletkeztet:  
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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 
kiadásokra fordítandó hiányzó pénzösszeget a Társulásban részt vevő 
önkormányzatok biztosítják. 
 

 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: 
 

Amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat – jelen 
esetben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - nem 
állapítja meg 2017. április 1-jéig a VKTT Egesített Szociális 
Intézmény által nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díját a 
Társulás mulasztásos jogsértést követ el. 
 

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

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

 


