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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás (a 
továbbiakban: Társulás) fenntartásában működik a Családsegítő Szolgálat, 
Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona (a továbbiakban: 
intézmény). 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdése és a szociális igazgatásról és ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. § (2) bekezdése alapján a 
fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok 
igénybevételéről, az ellátás megszűntetésének eseteiről és módjairól, valamint a 
fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. 
 
A Gyvt. 29. § (3) bekezdése és a Sztv. 92. § (1) bekezdés b) pontja rendelkezik 
arról: ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban 
erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak 
szerint rendeletet alkot. 
 
A Társulás Társulási Megállapodásának 27. pontjában határozták meg, hogy a 
társulási fenntartású költségvetési szerv által ellátott személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
alkot rendeletet. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a 
rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-
testületének hozzájárulása szükséges. 
 
Az előterjesztés szerint megalkotni javasolt rendelet hatályba lépését megelőzően az 
intézményben biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális 
ellátásokkal kapcsolatos szabályozásokat Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 
11/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 
 
A rendelet megalkotásához Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
a hozzájárulása is szükséges, ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Eplény, 2014. február 26. 
     
      
 Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2014. (...) határozata 

 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 

Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásához történő hozzájárulásról 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hozzájárulás a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásához” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásához, mely 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: 2014. március 13. 
 

          
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád csoportvezető 
 
Eplény, 2014. február 26.  
 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 
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1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014.(…….) határozatához 
 
 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…/2014. (…) önkormányzati rendelete 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) 
bekezdésében, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. 
§ (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az 1. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, 
az 1. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,  
az 1. § (3) bekezdése tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, 
a 2.§ (1) bekezdése és a 3. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, 
az 5. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 35. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Barnag, Eplény, 
Hidegkút, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Tótvázsony, 
Veszprémfajsz, Vöröstó községek hozzájárulásával a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A társult önkormányzatok a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás (a továbbiakban: 
fenntartó) fenntartásában működő Családsegítő Szolgálat, 
Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona (a 
továbbiakban: intézmény) útján biztosítják:  
a) a személyes gondoskodás nyújtó gyermekjóléti alapellátások 

keretén belül: 
aa) a gyermekjóléti szolgáltatást  
ab) a gyermekek átmeneti gondozását 

b) a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretén 
belül a családsegítést. 



5 

 
 (2) Az intézmény Veszprém város közigazgatási területén biztosítja a 

gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásait.  
(3) Az (1) bekezdés a) pont ab) pontjában meghatározott ellátás 

igénybevételére vonatkozó kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell 
benyújtani, aki dönt a kérelemről. 

(4)  Az intézmény címét és elérhetőségét a rendelet függeléke tartalmazza. 
 
2. § (1) Az 1.§ (1) bekezdés a) pont ab) pontjában meghatározott ellátás 

intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
(2) Az intézményi térítési díj alapján megállapított személyi térítési díjat 

készpénzben kell megfizetni. 
 

3. § (1) A fenntartó kérelemre, a kötelezett által fizetendő térítési díj összegét 
méltányosságból csökkenti, ha a fizetésre kötelezett személy családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 100%-át és vagyonnal nem 
rendelkezik. 

(2)  A kötelezett által fizetendő térítési díj csökkentésének mértéke: 
a) ha a fizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
100%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési díj 10%-a, 

b) ha a fizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
80%-át nem haladja meg, a fizetendő személyi térítési díj 20%-a. 

(3) A fenntartó az intézményvezető javaslatával ellátott kérelemre, a 
kötelezett által fizetendő térítési díj összegét méltányosságból elengedi, 
ha a fizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
50%-át és vagyonnal nem rendelkezik.  

 
4. §  Az intézmény vezetője  a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások térítési díjára vonatkozó jogszabály szerinti díjhátralékosok 
névsorát Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
szociálpolitikai és gyermekvédelmi feladatokat ellátó szervezeti 
egységének küldi meg. 

 
5. § ((11))  A családok átmeneti otthona intézményegységben érdekképviseleti 

fórumot kell működtetni.  
(2) Az érdekképviseleti fórum tagjai választás alapján:  

a) az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői 
részéről 2 fő, 

c) az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő, 
d) a fenntartó részéről 1 fő. 
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 (3) Az érdekképviseleti fórum tagjainak tisztsége 4 évre szól. A tagság 
megszűnik: 
a)  a megbízatás időtartamának lejártával, 
b) lemondással, 
c) az intézményi jogviszony megszűnésével, 
d) a tag halálával. 

(4) A megüresedett tagsági helyre 30 napon belül új tagot kell választani. 
(5) Az érdekképviseleti fórum alakuló ülésén tagjai sorából elnököt választ. 
(6) Az érdekképviseleti fórum az elé terjesztett panaszok ügyében egyszerű 

szótöbbséggel határoz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 
dönt. 

(7) Az érdekképviseleti fórum akkor határozatképes, ha tagjainak több 
mint a fele jelen van. 

(8) Az érdekképviseleti fórum elnöke a panasztevőt értesíti a panasz 
kivizsgálásának eredményéről. A válaszlevélnek részletes indoklást kell 
tartalmaznia, amennyiben az érdekképviseleti fórum az elé terjesztett 
panaszt nem találta megalapozottnak. 

 
6. §  Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba. 
 

 
 

 
 

Porga Gyula s.k. 
polgármester 

Dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 
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1. Melléklet a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló .../2014. (...) 
önkormányzati rendelethez 
 
 

 
 

 
A térítési díj  27% ÁFÁ-t tartalmaz. 

 
 
 
 
 
 
 

Családok Átmeneti Otthonában megállapított intézményi és személyi térítési díj összege 
2014. évre 

 A B C 

1 Intézményi térítési díj   

2  2014. évre tervezett önköltség összege 24 890 700 Ft 

3  Igénybe vehető normatíva/fő 635 650 Ft 

4  Összesen igénybe vehető 
normatíva/23 fő ellátott tervezett 
létszám esetén 

 
14 619 950 Ft 

5  Intézményi térítési díj (önköltség-
normatíva) 

10 270 750 Ft 

6  Havi intézményi térítési díj (hónap/fő) 
a napi intézményi térítési díj 
harmincszorosa 

 
36 600 Ft 

7  Napi intézményi térítési díj (hónap/fő) 
az intézményi térítési/366/23 

1 220 Ft 

8 Személyi térítési díj Napi személyi térítési díj (Fő) Havi személyi térítési díj 
(Fő) 

9 Gyermek 220 Ft 6600 Ft 

10 Felnőtt 330 Ft 9900 Ft 

11 Nagykorú testvér 330 Ft 9900 ft 
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Függelék a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló  ../2014. (...) önkormányzati 
rendelethez 

 
 
 

INTÉZMÉNY NEVE: Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti 
Otthona   
 
I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁTATÁSOK 
 

Családsegítő szolgálat: 
8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13. 
88/402-520,  

 
II. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS 

(A gyermekjóléti alapellátások tekintetében a módszertani feladatokat ellátó intézmény) 
 

Gyermekjóléti központ: 
8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13. 
88/402-520 

 
GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA 
Családok átmeneti otthona: 
8200 Veszprém, Pápai u. 37. 
88/561-115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, 

a fizetendő térítési díjak megállapításáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 

.../2014. (…) 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 Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 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 a jogbiztonság megteremtése és megőrzése 

érdekében a fenntartó által biztosított - és a központi költségvetés által 
finanszírozott – személyes gondoskodást nyújtó: 

 szociális alapszolgáltatást biztosító családsegítés,  

 a gyermekjóléti szolgáltatást biztosító gyermekjóléti központ,  

 a gyermekek átmenetei gondozását biztosító családok átmeneti 
otthona ellátás  

igénybe vételének feltételeit, az érdekképviselet érvényesülését, valamint a 
gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj összegét, annak méltányosságból 
történő csökkentésének és elengedésének lehetőségeit szabályozza. 

 
 
ab) A Tervezet – jellegéből adódóan – gazdasági és költségvetési hatásokat keletkeztet:  

 
 A Tervezetben meghatározott személyi térítési díjakból befolyt összeg a fenntartó 
éves költségvetésének bevételi oldalán szerepel. 
 Az intézmény folyamatos működéséhez szükséges kiadásokat az állami támogatás 
és az ellátottak által fizetett térítési díj nem fedezi. A kiadásokra fordítandó 
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hiányzó pénzösszeget a Társulásban részt vevő önkormányzatok biztosítják, 
melyet az éves költségvetésének kiadási oldalán kell figyelembe venni. 
 

 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: 
 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 
92. § (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 29.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a társulási 
megállapodásban kijelölt önkormányzat –jelen esetben Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata - nem alkotja meg a rendeletet, a Társulás mulasztásos törvénysértést 
követ el. 

 
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. 


