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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 2013. szeptember 9-i 
ülésén megtárgyalta a „Javaslat a tótvázsonyi lakosság részére nyújtott házi 
segítségnyújtás térítésmenetes igénybevételére” című előterjesztést miszerint:  
 
„Tótvázsony településen a házi segítségnyújtás szakfeladaton 6 fő a tervezett mutatószám. A 
szakfeladaton foglalkoztatott szakmai létszám 1 fő gondozónő, aki teljes munkaidőben van 
foglalkoztatva. A teljes bérkiadása a házi segítségnyújtás szakfeladaton jelentkezik.  
2013. évre a házi segítségnyújtás tervezett térítési díj bevétele összesen 116.000 Ft. A házi 
segítségnyújtás központi költségvetési támogatásának fajlagos összege: 188.500 Ft/fő/év. 
 
A VKTT Egyesített Szociális Intézménye szolgáltatásnyújtását megelőzően a településen a házi 
segítségnyújtás szolgáltatást egy nem állami fenntartású szociális szolgáltató térítésmentesen 
biztosította.  
 
A térítéses szolgáltatás bevezetésével a gondozást igénylők száma lecsökkent. 
 
Amennyiben az ellátást igénylők létszáma már 1 fővel megemelkedne (amelyre nagy esély van a 
térítésmentesség miatt), akkor a 188.500 Ft/fő/év költségvetési támogatás kiválthatná a 116.000 
Ft tervezett térítési díj bevételt.”  
 
A Tanács 33/2013.(IX.9.) számú határozatával egyhangúlag döntött a kérelem 
támogatásáról. 
 
A Tanács felkérte Papkeszi Község Önkormányzatát, hogy a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása területén nyújtott személyes szociális ellátásokról, 
igénybevételének rendjéből szóló 5/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletét 
módosító rendelettervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti 
hozzájárulás céljából küldje meg a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek. 
 
A rendelet elfogadásához a társulásban részvevő minden önkormányzat képviselő-
testületének előzetes hozzájáruló döntése szükséges. 
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Eplény, 2013. október 30. 
 
         Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013.(…….) határozata 
 

Papkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása területén nyújtott személyes szociális 

ellátásokról, igénybevételének rendjéről szóló 5/2011. (III.31.) önkormányzati 
rendeletének módosításához történő hozzájárulásról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Papkeszi Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 
területén nyújtott személyes szociális ellátásokról, igénybevételének rendjéről szóló 
5/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításához hozzájárulás” című 
napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Papkeszi Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Veszprémi Kistérség Többcélú 
Társulása területén nyújtott személyes szociális ellátásokról, 
igénybevételének rendjéről szóló 5/2011. (III.31.) önkormányzati 
rendeletének módosításához – az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolt 
rendelettervezetnek megfelelően – hozzájárul. 
 

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot Papkeszi 
Község Önkormányzat Polgármesterének küldje meg. 

 
Felelős:  Fiskál János polgármester 
Határidő:    2. pontban: 2013. november 10. 
   
A határozatban foglaltak előkészítéséért felelős köztisztviselő:  

Lőczi Árpád csoportvezető 
  
 
Eplény, 2013. október 30. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    Dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 
 


