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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) 
fenntartásában működik a VKTT Egyesített Szociális Intézmény. 
 
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) 92. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról, 
önkormányzati társulás által fenntartott intézmény esetén a társulási 
megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat alkot rendeletet. 
 
A Társulás Társulási Megállapodásának 31. pontja szerint a társulási fenntartású 
költségvetési szerv által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: 
Közgyűlés) alkot rendeletet. 
 
A Közgyűlés 2014. március 27-én megalkotta a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 
Rendelet), mely 2014. április 1-jén lépett hatályba. 
 
A Rendelet módosításának legfontosabb indoka a Társulás fenntartásában működő 
intézményben a 2015. május 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak 
meghatározása. 
 
A Szoctv. 115. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a fenntartó az intézményi 
térítési díjat tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj a 
szolgáltatás ellenértéke, melynek összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 
önköltséget. Ez a rendelkezés a 2014. évi intézményi térítési díjnál egy jóval 
magasabb összegű intézményi térítési díj megállapítását teszi lehetővé. Figyelembe 
véve az intézmény ellátottjainak szociális helyzetét, ezzel a lehetőséggel nem 
indokolt élni, az intézményi térítési díj kiszámításánál a szolgáltatási önköltség 
csökkentésre kerülne a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás egy főre jutó összegével.  
 
A nappali és bentlakásos intézményi ellátás esetében az intézményi térítési díj 
emelkedésének oka, hogy 2015. január 1-jétől a kötelező legkisebb munkabér és a 
garantált bérminimum alkalmazása intézményi szinten többletkiadást jelent. 
 
A szociális étkeztetés esetében az intézményi térítési díj csökkenésének illetve 
emelkedésének oka a szolgáltató váltás és az ellátotti létszám változása. 
 



 

A rendelettervezet szerint a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés 
alapszolgáltatások igénybevétele a nemesvámosi lakosok számára is lehetővé válik. 
 

Az előzetes felmérések alapján, Nemesvámoson a házi segítségnyújtást 9 fő veszi 
majd igénybe, mely 1 fő főállású gondozónő alkalmazását teszi szükségessé. A 
szociális étkeztetést szintén 9 fő igényelte. Ennek alapján készült el a település 
költségvetése, melynek kiemelt előirányzatai szerepelnek az intézmény 2015. évi 
költségvetési előterjesztésében. 
 
A Szoctv. 115. § (7) bekezdése alapján a személyi térítési díj felülvizsgálata során 
megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartónak kell 
rendelkeznie, ezért a rendelet-tervezet ezt a javaslatot is tartalmazza. 
 
A Szociálpolitikai Kerekasztal összetételének meghatározásánál fő szempontként 
érvényesül, hogy a Kerekasztal tagjai a Társulás területén szociális, gyermekjóléti 
vagy gyermekvédelmi intézményt működtessenek. A módosítás oka, hogy az 
intézmények működtetése során szerzett tapasztalatok birtokosai tudnak 
hatékonyan együttműködni.  
 
A rendelettervezet szerint az érdekképviseleti fórum tagjainak megbízatási ideje a 
helyi önkormányzati képviselők választásához igazodóan 5 évre módosulna. 
 
A Társulási Tanács a 2015. március 2. napján megtartott ülésén a 6/2015. (III. 2.) 
határozatában egyetértett a rendelettervezetben foglaltakkal. Javasolja a 
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek a rendelettervezet elfogadását, és 
egyúttal kezdeményezi, hogy a rendelet megalkotásához adják hozzájárulásukat. 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a rendelet 
módosításáról a 2015. március 26-i ülésén kíván dönteni. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdését figyelembe 
véve a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzá 
kell járulniuk a rendelet módosítás megalkotásához.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és 
járuljon hozzá a rendelet módosításához a határozati javaslat elfogadásával.    
 
Eplény, 2015. március 25. 
     
      
 Fiskál János 



 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2015. (III. 25.) határozata 

 
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 történő hozzájárulásról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás 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, 2015. március 25.  
 
 
 
 

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

 



 

 

1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. 
(III. 25.) határozatához 
 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…/2015. (…) 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 ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
 
a 2. § tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
92. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a 3. § tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
115. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a 4. § tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi törvény 99. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján, 
az 5. § tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi törvény 
58/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi 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 (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdés a) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § (1) a) a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretén 
belül  
aa) a szociális étkeztetést Barnag, Bánd, Eplény Herend, 
Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, 
Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területén, 
ab) a házi segítségnyújtást, Herend, Nagyvázsony, Nemesvámos, 
Szentgál, Tótvázsony, Veszprém közigazgatási területén, 
ac) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Veszprém 
közigazgatási területén, 



 

ad)az idősek nappali ellátását Herend, Veszprém, közigazgatási 
területén,” 

 
2. § Az Ör. a következő 2/A. §-sal egészül ki: 

„2/A.§ Nagyvázsony, Nemesvámos, 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. a következő 3/A. §-sal egészül ki: 

 „ 3/A.§  A személyi térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi 
térítési díj megfizetésének időpontja a felülvizsgálatot követő 
hónap első napja.” 

 
4. § Az Ör. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5. § (3) Az érdekképviseleti fórum tagjainak tisztsége 5 évre szól. A tagság 
megszűnik: 
a)  a megbízatás időtartamának lejártával, 
b) lemondással, 
c) az intézményi jogviszony megszűnésével, 
d) a tag halálával.” 
 

5. § Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„6. § (2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai a társulás területén működő 

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények fenntartói 
és intézményvezetői.” 

  
6. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
7. § Ez a rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba. 
 

    
Porga Gyula sk. 

polgármester 
Dr. Mohos Gábor sk. 

jegyző 
 



 

 
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 ……/2015.(…) rendelethez 
 
 
„1. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (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 2015. évi szolgáltatási 
önköltség  

Intézményi térítési 
díj 

2 
Idősek otthona 

demens személyek részére 

5322 Ft/ellátási nap 3150 Ft/ellátási nap 

3 159670 Ft/ellátási hónap 
94500 Ft/ellátási 

hónap 

4 Idősek otthona 
nem demens személyek 

részére 

5322 Ft/ellátási nap 3510 Ft/ellátási nap  

5 159670 Ft/ellátási hónap 
105300 Ft/ellátási 

hónap 

 
 

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

 

 A B C 

1 Ellátás megnevezése 
2015. évi szolgáltatási 

önköltség 
Intézményi 
térítési díj 

2 
Idősek otthona 

demens személyek részére 

5304 Ft/ellátási nap 
3130 Ft/ellátási 

nap 

3 159120 Ft/ellátási hónap 
93900 Ft/ellátási 

hónap 

4 Idősek otthona 
nem demens személyek 

részére 

5304 Ft/ellátási nap 
3495 Ft/ellátási 

nap 

5 159120 Ft/ellátási hónap 
104850Ft/ellátási 

hónap 

6 Időskorúak gondozóháza 4977 Ft/ellátási nap 2805 Ft/ellátási 



 

demens személyek részére nap 

7 149305 Ft/ellátási hónap 
84150 Ft/ellátási 

hónap 

8 Időskorúak gondozóháza 
nem demens személyek 

részére 

4977 Ft/ellátási nap 
3165 Ft/ellátási 

nap 

9 149305 Ft/ellátási hónap 
94950 Ft/ellátási 

hónap 

10 
Idősek nappali ellátása 

(csak napközbeni 
tartózkodással) 

1215 Ft/ellátási nap 560 Ft/ellátási nap 

11 

Idősek nappali ellátása 
(napközbeni 

tartózkodással és ott 
étkezéssel) 

2315 Ft/ellátási nap 
1420 Ft/ellátási 

nap 

12 Házi segítségnyújtás  185 Ft/gondozási óra 
95 Ft/gondozási 

óra 

13 
Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
235 Ft/ellátási nap 150 Ft/ellátási nap 

14 

Étkeztetés helyben 
fogyasztással 

(1.sz.Idősek Klubja 
étkezői) 

1105 Ft/ellátási nap 860 Ft/ellátási nap 

15 
Étkeztetés elvitellel 

(1.sz.Gondozási Központ 
étkezői) 

985 Ft/ellátási nap 740 Ft/ellátási nap 

16 

Étkeztetés 
házhozszállítással 

(1.sz.Gondozási Központ 
étkezői) 

1135 Ft/ellátási nap 890 Ft/ellátási nap 

17 
Étkeztetés elvitellel  
(Márkó település) 

700 Ft/ellátási nap 455 Ft/ellátási nap 

18 
 

Étkeztetés elvitellel  
(Bánd település) 

765 Ft/ellátási nap 522 Ft/ellátási nap 

19 
 

Étkeztetés elvitellel  
(Szentgál település) 

635 Ft/ellátási nap 395 Ft/ellátási nap 

20 
 

Étkeztetés elvitellel  
(Nagyvázsony település) 

720 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 

21 
 

Étkeztetés elvitellel  
(Tótvázsony település) 

650 Ft/ellátási nap 410 Ft/ellátási nap 

22 
 

Étkeztetés elvitellel  
(Hidegkút település) 

655 Ft/ellátási nap 410 Ft/ellátási nap 

 

23 
Étkeztetés elvitellel  

(Mencshely település) 
715 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 



 

24 
Étkeztetés elvitellel  
(Eplény település) 

930 Ft/ellátási nap 690 Ft/ellátási nap 

25 
Étkeztetés elvitellel  

(Pula település) 
715 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 

26 
Étkeztetés elvitellel  
(Barnag település) 

715 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 

27 
Étkeztetés elvitellel  

(Nemesvámos település) 
720 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 

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

ellátások intézményi térítési díja 
 

 A B C 

1 Ellátás megnevezése 
2015. évi szolgáltatási 

önköltség 
Intézményi térítési 

díj 

2 
Idősek nappali ellátása (csak 
napközbeni tartózkodással) 

1370 Ft/ellátási nap 720 Ft/ellátási nap 

3 
Idősek nappali ellátása 

(napközbeni tartózkodással és 
ott étkezéssel) 

2475 Ft/ellátási nap 1580 Ft/ellátási nap 

4 Házi segítségnyújtás 185 Ft/gondozási óra 90 Ft/gondozási óra 

5 
Étkeztetés helyben 

fogyasztással 
(3.sz.Idősek Klubja étkezői) 

1105 Ft/ellátási nap 860 Ft/ellátási nap 

6 
Étkeztetés elvitellel 

(2.sz.Gondozási Központ 
étkezői) 

970 Ft/ellátási nap 725 Ft/ellátási nap 

7 
Étkeztetés házhozszállítással 

(2.sz.Gondozási Központ 
étkezői) 

1125 Ft/ellátási nap 880 Ft/ellátási nap 

8 
Étkeztetés elvitellel  
(Márkó település) 

700 Ft/ellátási nap 455 Ft/ellátási nap 

9 
Étkeztetés elvitellel  

(Bánd település) 
765 Ft/ellátási nap 522 Ft/ellátási nap 

10 
Étkeztetés elvitellel  
(Szentgál település) 

635 Ft/ellátási nap 395 Ft/ellátási nap 

11 
Étkeztetés elvitellel  

(Nagyvázsony település) 
720 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 

12 
Étkeztetés elvitellel  

(Tótvázsony település) 
650 Ft/ellátási nap 410 Ft/ellátási nap 

13 
Étkeztetés elvitellel  
(Hidegkút település) 

655 Ft/ellátási nap 410 Ft/ellátási nap 

14 Étkeztetés elvitellel  715 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 



 

(Mencshely település) 

15 
Étkeztetés elvitellel  
(Eplény település) 

930 Ft/ellátási nap 690 Ft/ellátási nap 

16 
Étkeztetés elvitellel  

(Pula település) 
715 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 

17 
Étkeztetés elvitellel  
(Barnag település) 

715 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 

18 
Étkeztetés elvitellel  

(Nemesvámos település) 
720 Ft/ellátási nap 475 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 
2015. évi szolgáltatási 

önköltség 
Intézményi térítési 

díj 

2 
Idősek nappali ellátása (csak 
napközbeni tartózkodással) 

1200 Ft/ellátási nap 545 Ft/ellátási nap 

3 
Idősek nappali ellátása 

(napközbeni tartózkodással és 
ott étkezéssel) 

2300 Ft/ellátási nap 1405 Ft/ellátási nap 

4 
Étkeztetés helyben 

fogyasztással 
(2.sz.Idősek Klubja étkezői) 

1105 Ft/ellátási nap 860 Ft/ellátási nap 

5 
Étkeztetés elvitellel 

(2.sz.Gondozási Központ 
étkezői) 

970 Ft/ellátási nap 725 Ft/ellátási nap 

6 
Étkeztetés házhozszállítással 

(2.sz.Gondozási Központ 
étkezői) 

1125 Ft/ellátási nap 880 Ft/ellátási nap 

7 
Étkeztetés elvitellel  
(Márkó település) 

700 Ft/ellátási nap 455 Ft/ellátási nap 

8 
Étkeztetés elvitellel  

(Bánd település) 
765 Ft/ellátási nap 522 Ft/ellátási nap 

9 
Étkeztetés elvitellel  
(Szentgál település) 

635 Ft/ellátási nap 395 Ft/ellátási nap 

10 
Étkeztetés elvitellel  

(Nagyvázsony település) 
720 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 

11 
Étkeztetés elvitellel  

(Tótvázsony település) 
650 Ft/ellátási nap 410 Ft/ellátási nap 

12 
Étkeztetés elvitellel  
(Hidegkút település) 

655 Ft/ellátási nap 410 Ft/ellátási nap 



 

13 
Étkeztetés elvitellel  

(Mencshely település) 
715 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 

14 
Étkeztetés elvitellel  
(Eplény település) 

930 Ft/ellátási nap 690 Ft/ellátási nap 

15 
Étkeztetés elvitellel  

(Pula település) 
715 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 

16 
Étkeztetés elvitellel  
(Barnag település) 

715 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 

17 
Étkeztetés elvitellel  

(Nemesvámos település) 
720 Ft/ellátási nap 475 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 
2015. évi szolgáltatási 

önköltség 
Intézményi térítési 

díj 

2 
Idősek nappali ellátása (csak 
napközbeni tartózkodással) 

1350 Ft/ellátási nap 700 Ft/ellátási nap 

3 
Idősek nappali ellátása 

(napközbeni tartózkodással és 
ott étkezéssel) 

2455 Ft/ellátási nap 1560 Ft/ellátási nap 

4 
Étkeztetés helyben 

fogyasztással 
(4.sz.Idősek Klubja étkezői) 

1105 Ft/ellátási nap 860 Ft/ellátási nap 

5 
Étkeztetés elvitellel 

(1.sz.Gondozási Központ 
étkezői) 

985 Ft/ellátási nap 740 Ft/ellátási nap 

6 
Étkeztetés házhozszállítással 

(1.sz.Gondozási Központ 
étkezői) 

1135 Ft/ellátási nap 890 Ft/ellátási nap 

7 
Étkeztetés elvitellel  
(Márkó település) 

700 Ft/ellátási nap 455 Ft/ellátási nap 

8 
Étkeztetés elvitellel  

(Bánd település) 
765 Ft/ellátási nap 522 Ft/ellátási nap 

9 
Étkeztetés elvitellel  
(Szentgál település) 

635 Ft/ellátási nap 395 Ft/ellátási nap 

10 
Étkeztetés elvitellel  

(Nagyvázsony település) 
720 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 

11 
Étkeztetés elvitellel  

(Tótvázsony település) 
650 Ft/ellátási nap 410 Ft/ellátási nap 

12 Étkeztetés elvitellel  655 Ft/ellátási nap 410 Ft/ellátási nap 



 

(Hidegkút település) 

13 
Étkeztetés elvitellel  

(Mencshely település) 
715 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 

14 
Étkeztetés elvitellel  
(Eplény település) 

930 Ft/ellátási nap 690 Ft/ellátási nap 

15 
Étkeztetés elvitellel  

(Pula település) 
715 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 

16 
Étkeztetés elvitellel  
(Barnag település) 

715 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 

17 
Étkeztetés elvitellel  

(Nemesvámos település) 
720 Ft/ellátási nap 475 Ft/ellátási nap 

 
 
1.6. A Herend, Kossuth utca 60. szám alatti telephelyről nyújtott 

szociális ellátások intézményi térítési díja 
 

 A B C 

1 Ellátás megnevezése 
2015. évi szolgáltatási 

önköltség 
Intézményi térítési 

díj 

2 
Idősek nappali ellátása (csak 
napközbeni tartózkodással) 

2030 Ft/ellátási nap 1380 Ft/ellátási nap 

3 Házi segítségnyújtás 175 Ft/gondozási óra 80 Ft/gondozási óra 

4 Étkeztetés elvitellel 845 Ft/ellátási nap 605 Ft/ellátási nap 

5 Étkeztetés házhozszállítással 935 Ft/ellátási nap 695 Ft/ellátási nap 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
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 

.../2015. (…) 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 2015. május 1-jétől a 
nemesvámosi lakosok is igényelhetnek szociális étkeztetés és házi 
segítségnyújtás szociális alapszolgáltatásokat, mely igények már régóta 
jelentkeztek a településen. A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak új 
meghatározása a hatékonyabb együttműködést teszi lehetővé.  

 



 

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 
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 jelentős 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 2015. április 1-jéig a VKTT Egesített Szociális 
Intézmény által nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díját 
a Társulás mulasztásos törvénysértést 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 igényel. 

 
 


