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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának (a továbbiakban: Társulás) Társulási 
Tanácsa, 2021. október 26. napján, 23/2021. (X. 26.) határozatával döntött 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 40/2020. 
(X. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önkormányzati rendelet) 
módosításának véleményezéséről. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a 
alapján, a szociális szolgáltatásokat biztosító intézmény fenntartójának a törvényben 
meghatározott kérdésekben jogszabályt kell alkotnia.  
 
Társulási fenntartó esetében, a társulási megállapodásban (a továbbiakban: Társulási 
Megállapodás) kell rendelkezni arról, hogy a társult önkormányzatok melyike alkotja 
meg az önkormányzati rendeletet, a többi önkormányzat hozzájárulásával. 
A Társulási Megállapodás szerint Veszprém, mint székhelytelepülés, alkotja meg az 
Önkormányzati rendeletet.  
 
Az Önkormányzati rendelet módosítását Hajmáskér Község Önkormányzata 
kezdeményezte, annak érdekében, hogy a hajmáskéri lakosok a Társulási 
Megállapodás 9.1. pontja szerinti – VKTT Egyesített Szociális Intézmény által biztosított 
– ellátások közül a b) pont szerinti házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást is 
igénybe vehessék.  
 
Hajmáskér község részére nyújtandó fenti szociális szolgáltatás feltétele az 
Önkormányzati rendeletbe a településre vonatkozó rendelkezések beemelése. 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének november 25-én, a soron 
következő munkaterv szerinti ülésén döntést kell hoznia az önkormányzati rendeletről, 
annak érdekében, hogy 2022. január 1-jétől Hajmáskéren elindulhasson a társulás által 
ellátott házi segítségnyújtás. 
 
A Társulási Tanács 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.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
 
Eplény, 2021. november 19.  
 
         Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2021. (XI. 24.) határozata 

 
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 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete 

módosításához történő hozzájárulásról 
 
 

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 40/2020. (X. 
29.) önkormányzati rendelete 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 
40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete módosításához, mely a határozat 1. 
mellékletét képezi. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének. 

 
Felelős:  dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő:  2. pontban: A 2021. november 24-i testületi ülést követően még aznap, 

azonnal.  
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető 
 
Eplény, 2021. november 24. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (XI. 24.) 
határozatához 

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2021. (…) önkormányzati rendelete 
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) 
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,  
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8.a 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. §  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 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„ab) a házi segítségnyújtást Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, 
Nagyvázsony, Nemesvámos, Márkó, Szentgál, Tótvázsony és Veszprém 
közigazgatási területén”. 

 
2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 
 
 

Porga Gyula s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat a 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

…/2021.(…) önkormányzati rendelete 
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 
4/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

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. 

 
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 40/2020. (X. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 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: 
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A Tervezet társadalmi hatásai: A Tervezet szerint 2022. január 1-jétől a házi 
segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást a hajmáskéri lakosok is igénybe 
vehetik, így szélesebb lakossági létszámnak biztosít hozzáférési lehetőséget, 
valamint az intézkedés erősíti az Önkormányzat szolgáltató jellegét.  

 
ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési 
hatásokat keletkeztet:  
Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetésében 1 fő szociális 
gondozó foglalkoztatásának költségét biztosítani szükséges. 
 

  ac) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi 
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: 
 

A Tervezet elfogadása szükséges ahhoz, hogy a házi segítségnyújtás szociális 
alapszolgáltatást a hajmáskéri lakosok is igénybe vehessék.  

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

            A Tervezet elfogadása esetén a módosítás többlet személyi és pénzügyi 
            feltételt igényel a költségvetési hatásokban rögzítettek szerint. 
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…/2021.(…) önkormányzati rendelete 

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 
4/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Általános indokolás 

 
 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2020. októberében 
alkotta meg a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő 
térítési díjak megállapításáról szóló 40/2020. (X.29.) önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Ör.), mely 2020. december 1-jén lépett hatályba.  
A jelen módosítás indoka, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata kezdeményezte, 
hogy a hajmáskéri lakosok is igénybe vehessék a házi segítségnyújtás szociális 
alapszolgáltatást.   A rendelet módosítással a rendelet szövegébe szükséges illeszteni 
a településre vonatkozó rendelkezést.  

 
 

Részletes indokolás 
 
 

1. § A rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontja ab) alpontjának módosításáról 
rendelkezik.  
 

2. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
 

 
 

 

 


