
















ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy: Az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításár 
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 

 
A 2021. május 27. napján elfogadott a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 10/2021. 

(V.28.) önkormányzati rendelttel kapcsolatosan a Veszprém Megyei Kormányhivatal jelzéssel élt, melyek a 

rendeletben átvezetésre kerültek. 

 

Hajmáskér, 2021. június 01. 

 

        Köbli Miklós s.k. 

           polgármester 

 

 



 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

Gazdasági, költségvetési szempontból az önkormányzat költségvetését valamennyi rendelkezés érinti, a 

rendeletben szabályozott szociális ellátások összege nem igényelhető vissza a központi költségvetésből.  

b) A rendelet környezeti, egészségi következményei 

A rendeletnek környezetre, egészségre gyakorolt közvetlen hatása nincs.  

c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendelet adminisztratív terheket a támogatást igénylőkre nem jelent. 

d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei 

A törvényi szabályozás alapján a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

indokolt és kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása törvényt sért. A javaslat elfogadása nyomán 

megteremtődik az önkormányzati rendeletnek a szociális törvény hatályos szabályaival való összhangja.  

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A rendelkezésre álló feltételek személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi vonatkozásban a rendelet 

alkalmazásához egyaránt megfelelnek. 

 

Hajmáskér, 2021. június 01. 

 

       dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

        jegyző 
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Részletes indokolás 

1-3. §  

Módosító rendelkezéseket határozza meg. 

4. §  

Hatálybalépést határozza meg. 

 

       dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

        jegyző 
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Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2021. (…..) önkormányzati rendelete 

az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Kormányrendelet által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébe foglalt felhatalmazása 

alapján Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva Hajmáskér 

Község Polgármestere a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) 

bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) 

pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § 

(1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 

13. § (1) bekezdése 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(8) Nem állapítható meg települési támogatás annak a kérelmezőnek, aki a munkahely keresése céljából nem 

működik együtt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Járási Hivatalával.” 

(2) Az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (9) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(9) A települési támogatás iránti kérelemről a kérelem beérkezését vagy a hivatalbeli eljárás megindítását 

követő ügyintézési határidőről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 50. § (2) bekezdése rendelkezik.” 

2. § 

Az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(1) Annak a kérelmezőnek állapítható meg gyógyszertámogatás, aki alanyi és normatív közgyógyellátásban 

nem részesül, vagy arra nem jogosult, de kérte annak megállapítását.” 

3. § 

Hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 

a) 1. § c) pontja, 

b) 7. §-a, 

c) 9. § (5) bekezdése, 

d) 22. §-a. 

4. § 

Ez a rendelet 2021. június 7-én lép hatályba. 

 

 





ELŐTERJESZTÉS 

 

Tárgy: A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester 

 

A 2021. május 27. napján elfogadott a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2021. 

(V.28.) önkormányzati rendelttel kapcsolatosan a Veszprém Megyei Kormányhivatal jelzéssel élt, melyek a 

rendeletben átvezetésre kerültek. 

 

 

Hajmáskér, 2021. június 01. 

 

        Köbli Miklós s.k. 

           polgármester 

 

 

 



 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

Gazdasági, költségvetési szempontból az önkormányzat költségvetését valamennyi rendelkezés érinti, a 

rendeletben szabályozott szociális ellátások összege nem igényelhető vissza a központi költségvetésből.  

b) A rendelet környezeti, egészségi következményei 

A rendeletnek környezetre, egészségre gyakorolt közvetlen hatása nincs.  

c) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendelet adminisztratív terheket a támogatást igénylőkre nem jelent. 

d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei 

A törvényi szabályozás alapján a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

indokolt és kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása törvényt sért. A javaslat elfogadása nyomán 

megteremtődik az önkormányzati rendeletnek a szociális törvény hatályos szabályaival való összhangja.  

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A rendelkezésre álló feltételek személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi vonatkozásban a rendelet 

alkalmazásához egyaránt megfelelnek. 

 

Hajmáskér, 2021. június 01. 

 

       dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

        jegyző 
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Részletes indokolás 

1-2. §, 1. melléklet  

Módosító rendelkezéseket határozza meg. 

3. §  

Hatályba lépő rendelkezéseket szabályozza. 

 

       dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. 

        jegyző 
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Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2021. (…..) önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(tervezet) 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Kormányrendelet által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébe foglalt 

felhatalmazása alapján Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében 

eljárva Hajmáskér Község Polgármestere a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában biztosított eredeti jogalkotói, valamint a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet bevezető 

része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Kormányrendelet által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébe foglalt 

felhatalmazása alapján Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében 

eljárva Hajmáskér Község Polgármestere a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában biztosított eredeti jogalkotói, valamint a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2021. június 7-én lép hatályba. 
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1. melléklet 

„1. melléklet 

Fizetendő térítési díjak 

I. Lurkó Óvoda 

Normál, 100%-os térítés esetén, 

tízórai: 82 Ft/ fő/nap 

ebéd: 265 Ft/ fő/nap 

uzsonna: 82 Ft/fő/ 

összesen: 429 Ft/fő/nap kerekítve: 430 Ft/fő/nap 

Diétás, 100%-os térítés esetén 

tízórai: 94 Ft/ fő/nap 

ebéd: 305 Ft/ fő/nap 

uzsonna: 94 Ft/ fő/nap 

összesen 493 Ft/fő/nap kerekítve: 495 Ft/fő/nap 

II. Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 

Normál, 100%-os térítés esetén 

ebéd: 353 Ft/ fő/nap kerekítve: 355 Ft/fő/nap 

Normál, 50%-os térítés esetén 

ebéd: 177 Ft/ fő/nap kerekítve: 175 Ft/ fő/nap 

Diétás, 100%-os térítés esetén 

ebéd: 406 Ft/ fő/nap kerekítve: 405 Ft/fő/nap 

Diétás, 50%-os térítés esetén 

ebéd: 203 Ft/ fő/nap kerekítve: 205 Ft/fő/nap,” 






