














Melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 12/2022. 
(VI.13.) határozatához 

 

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (VI. 

30.) 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 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) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az 1. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
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 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. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba. 
 
 

Porga Gyula s.k. 
polgármester 

Dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 
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1. melléklet 

1. Az Ör. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép: 

 
„1. VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális ellátások 
intézményi térítési díja 
 
1.1. A Veszprém, Török Ignác utca 10. szám alatti székhelyről nyújtott 
szociális ellátások intézményi térítési díja 

 A B 

1 Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj 
2 Idősek otthona   

4 ágyas elhelyezés demens személyek 
részére 

3950 Ft/ellátási nap 

3 Idősek otthona 4 ágyas elhelyezés nem 
demens személyek részére 

3950 Ft/ellátási nap 

4 Idősek otthona   
2 ágyas elhelyezés demens személyek 
részére 

4300 Ft/ellátási nap 

5 Idősek otthona 2 ágyas elhelyezés nem 
demens személyek részére 

4300 Ft/ellátási nap 

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

 A B 

1 Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj 
2 Idősek otthona   

emelt szintű elhelyezés demens személyek 
részére 

4200 Ft/ellátási nap 

3 Idősek otthona    
emelt szintű elhelyezés nem demens 
személyek részére 

4200 Ft/ellátási nap 

4 Időskorúak gondozóháza demens 
személyek részére 

4000 Ft/ellátási nap 

5 Időskorúak gondozóháza nem demens 
személyek részére 

4000 Ft/ellátási nap 

6 Idősek nappali ellátása   
(csak napközbeni tartózkodással) 

1725 Ft/ellátási nap 

7 Idősek nappali ellátása (napközbeni 
tartózkodással és ott étkezéssel) 

3410 Ft/ellátási nap 

8 Demens személyek nappali ellátása (csak 
napközbeni tartózkodással) 

240 Ft/ellátási nap 
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9 Demens személyek nappali ellátása 
(napközbeni tartózkodással és ott 
étkezéssel) 

1515 Ft/ellátási nap 

10 Házi segítségnyújtás 470 Ft/gondozási óra 

11 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 320 Ft/ellátási nap 

12 Étkeztetés helyben fogyasztással   
1. sz. Idősek Klubja) 

1685 Ft/ellátási nap 

13 Étkeztetés elvitellel   
(1. sz. Gondozási Központ étkezői) 

1245 Ft/ellátási nap 

14 Étkeztetés házhozszállítással   
(1. sz. Gondozási Központ étkezői) 

1560 Ft/ellátási nap 

15 Étkeztetés elvitellel (Bánd) 1195 Ft/ellátási nap 

16 Étkeztetés elvitellel (Barnag) 765 Ft/ellátási nap 

17 Étkeztetés elvitellel (Eplény) 835 Ft/ellátási nap 

18 Étkeztetés elvitellel (Hidegkút) 770 Ft/ellátási nap 

19 Étkeztetés elvitellel (Márkó) 960 Ft/ellátási nap 

20 Étkeztetés elvitellel (Mencshely) 705 Ft/ellátási nap 

21 Étkeztetés elvitellel (Nagyvázsony) 705 Ft/ellátási nap 

22 Étkeztetés elvitellel (Nemesvámos) 830 Ft/ellátási nap 

23 Étkeztetés házhozszállítással 
(Nemesvámos) 

1070 Ft/ellátási nap 

24 Étkeztetés elvitellel (Pula) 705 Ft/ellátási nap 

25 Étkeztetés elvitellel (Szentgál) 700 Ft/ellátási nap 

26 Étkeztetés elvitellel (Tótvázsony) 770 Ft/ellátási nap 

 
1.3. A Veszprém, Völgyikút u. 2. szám alatti telephely emelt szintű ellátást 
nyújtó férőhelyei 

 A B C 

1 Ellátás megnevezése Férőhely 
meghatározása 

Egyszeri 

hozzájárulás 
összege 

2 Idősek otthona 32 m2-es garzon 
erkély nélkül 

4 000 000 
Ft/lakóegység 

3 Idősek otthona 32 m2-es garzon 
erkéllyel 

4 500 000 
Ft/lakóegység 

4 Idősek otthona 40 m 2-es garzon 
erkéllyel 

5 000 000 
Ft/lakóegység 

 
1.4. A Veszprém, Hóvirág utca 14. szám alatti telephelyről nyújtott szociális 
ellátások intézményi térítési díja 

 A B 

1 Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj 
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2 Idősek nappali ellátása   
(csak napközbeni tartózkodással) 

1730 Ft/ellátási nap 

3 Idősek nappali ellátása   
(napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel) 

3715 Ft/ellátási nap 

4 Házi segítségnyújtás 1010 Ft/gondozási óra 

5 Étkeztetés helyben fogyasztással   
(3. sz. Idősek Klubja étkezői) 

1985 Ft/ellátási nap 

6 Étkeztetés elvitellel   
(2. sz. Gondozási Központ étkezői) 

1205 Ft/ellátási nap 

7 Étkeztetés házhozszállítással   
(2. sz. Gondozási Központ étkezői) 

1460 Ft/ellátási nap 

 
1.5. Veszprém, Szent István utca 48. szám alatti telephelyről nyújtott 
szociális ellátások intézményi térítési díja 

 A B 

1 Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj 
2 Idősek nappali ellátása   

(csak napközbeni tartózkodással) 
1655 Ft/ellátási nap 

3 Idősek nappali ellátása (napközbeni 
tartózkodással és ott étkezéssel) 

3450 Ft/ellátási nap 

4 Étkeztetés helyben fogyasztással   
(2. sz. Idősek Klubja étkezői) 

1795 Ft/ellátási nap 

5 Étkeztetés elvitellel   
(2. sz. Gondozási Központ étkezői) 

1205 Ft/ellátási nap 

6 Étkeztetés házhozszállítással   
(2. sz. Gondozási Központ étkezői) 

1460 Ft/ellátási nap 

 
1.6. Veszprém, Március 15. utca 1/A. szám alatti telephelyről nyújtott 
szociális ellátások intézményi térítési díja 

 A B 

1 Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj 
2 Idősek nappali ellátása   

(csak napközbeni tartózkodással) 
1680 Ft/ellátási nap 

3 Idősek nappali ellátása (napközbeni 
tartózkodással és ott étkezéssel) 

3365 Ft/ellátási nap 

4 Étkeztetés helyben fogyasztással   
(4. sz. Idősek Klubja étkezői) 

1680 Ft/ellátási nap 

5 Étkeztetés elvitellel   
(1. sz. Gondozási Központ étkezői) 

1245 Ft/ellátási nap 

6 Étkeztetés házhozszállítással   
(1. sz. Gondozási Központ étkezői) 

1560 Ft/ellátási nap 
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1.7. Herend, Kossuth u. 60. szám alatti telephelyről nyújtott szociális 
ellátások intézményi térítési díja 

 A B 

1 Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj 
2 Idősek nappali ellátása   

(csak napközbeni tartózkodással) 
1560 Ft/ellátási nap 

3 Házi segítségnyújtás 275 Ft/gondozási óra 

4 Étkezés elvitellel 990 Ft/ellátási nap 

5 Étkeztetés házhozszállítással 1165 Ft/ellátási nap 
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Előzetes hatásvizsgálat 
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 

önkormányzati rendelethez 
 

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 biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 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: Az intézményi térítési díjak a 2020. évihez 
képest arányosan emelkedtek. Az intézményi térítési díj 
figyelembevételével megállapítandó fizetendő személyi térítési díjak így az 
ellátottak részére nem jelentenek jóval nagyobb anyagi terhet. 
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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 adminisztratív terheket nem 
keletkeztet. 

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
 
Az intézményi térítési díjak emelését 2020. december 18-tól 2022. június 30-ig 
jogszabály tiltja. A tiltás jelentős bevételkiesést okozott az intézményt fenntartó 
önkormányzatoknak, és mivel 2022. július 1-jétől a jogi szabályozás lehetővé teszi, az 
intézményi térítési díjak összege a szolgáltatási önköltség és a normatív állami 
támogatás figyelembevételével kerül meghatározásra. A rendelet módosítása a 
szociális intézmény folyamatos működéséhez elengedhetetlenül fontos. 

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

 

A Tervezet elfogadása esetén a módosítás többlet személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételt nem igényel. 
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Indokolás 

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 önkormányzati rendelethez 

 
I. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 18. §-a szerint: 
18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, 

amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és 
célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá 
ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás 
közzétételéről.   

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt 
szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, 
valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről. 

(3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban 
meghatározottak szerint kell biztosítani. 

(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem 
rendelkezik. 

(5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály 
tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét. 

 
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 rendelete módosításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásának indokai – a Jat 18. §-a alapján – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
1. A javasolt szabályozást szükségessé tevő társadalmi, gazdasági, szakmai 

okok és célok, a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése 

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. október 29-én 
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, 
mely 2020. december 1-jén lépett hatályba. 

  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § 
(1) bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg. Az 
intézményi térítési díjak emelését 2020. december 18-tól 2022. június 30-ig 
jogszabály tiltja. A tiltás jelentős bevételkiesést okozott az intézményt fenntartó 
önkormányzatoknak, és mivel 2022. július 1-jétől a jogi szabályozás lehetővé teszi, 
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az intézményi térítési díjak összege a szolgáltatási önköltség és a normatív állami 
támogatás figyelembevételével kerül meghatározásra. 

 
 Fentiek alapján a rendelet 1. mellékletében foglalt intézményi térítési díjak 

módosítása szükséges. 
 
2.  Az indokolás közzététele, nyilvánossága 

 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a 
közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 
5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati 
rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, 
végső előterjesztői indokolás Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele 
kötelező. A közzétett indokolás nyilvános. A jogszabály tervezetéhez tartozó 
indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. A jogszabály értelmezésekor figyelmen 
kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel 
ellentétes részét. 
 

3. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek 
összhangja, valamint a Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség 
 
Az önkormányzati rendelet nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.  

 
 



 
Határozati javaslat: 
 

…./2022. (…..) határozat: 
 

Sóly Község Önkormányzata 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 40/2020. (X.29.) 

önkormányzati rendelet módosításához” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Sóly Község Önkormányzata 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 
rendelet módosításához, mely a határozat 1. mellékletét képezi. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozat kivonatát küldje meg a VKTT 
Társulási Tanács elnökének. 

 

Határidő: 2022. június 24. 
Felelős: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző 

 

 

1. melléklet ………………….. Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022.(…….) határozatához 

 

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
.../2022. (VI. 30.) 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 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) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 1. § tekintetében a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 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 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. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
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2. § 

Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba. 
 

 

Porga Gyula s.k. 

polgármester 
Dr. Dancs Judit s.k. 

jegyző 

 

 

 

 

 

1. melléklet 

1. Az Ör. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép: 

 

„1. VKTT Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott szociális ellátások intézményi 
térítési díja 

 

1.1. A Veszprém, Török Ignác utca 10. szám alatti székhelyről nyújtott szociális ellátások 
intézményi térítési díja 

 A B 

1 Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj 
2 Idősek otthona   

4 ágyas elhelyezés demens személyek részére 

3950 Ft/ellátási nap 

3 Idősek otthona 4 ágyas elhelyezés nem 
demens személyek részére 

3950 Ft/ellátási nap 

4 Idősek otthona   
2 ágyas elhelyezés demens személyek részére 

4300 Ft/ellátási nap 

5 Idősek otthona 2 ágyas elhelyezés nem 
demens személyek részére 

4300 Ft/ellátási nap 

 

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

 A B 

1 Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj 
2 Idősek otthona   

emelt szintű elhelyezés demens személyek 
részére 

4200 Ft/ellátási nap 

3 Idősek otthona    
emelt szintű elhelyezés nem demens személyek 
részére 

4200 Ft/ellátási nap 

4 Időskorúak gondozóháza demens személyek 
részére 

4000 Ft/ellátási nap 

5 Időskorúak gondozóháza nem demens 
személyek részére 

4000 Ft/ellátási nap 

6 Idősek nappali ellátása   
(csak napközbeni tartózkodással) 

1725 Ft/ellátási nap 



3 

7 Idősek nappali ellátása (napközbeni 
tartózkodással és ott étkezéssel) 

3410 Ft/ellátási nap 

8 Demens személyek nappali ellátása (csak 
napközbeni tartózkodással) 

240 Ft/ellátási nap 

9 Demens személyek nappali ellátása 
(napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel) 

1515 Ft/ellátási nap 

10 Házi segítségnyújtás 470 Ft/gondozási óra 

11 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 320 Ft/ellátási nap 

12 Étkeztetés helyben fogyasztással   
1. sz. Idősek Klubja) 

1685 Ft/ellátási nap 

13 Étkeztetés elvitellel   
(1. sz. Gondozási Központ étkezői) 

1245 Ft/ellátási nap 

14 Étkeztetés házhozszállítással   
(1. sz. Gondozási Központ étkezői) 

1560 Ft/ellátási nap 

15 Étkeztetés elvitellel (Bánd) 1195 Ft/ellátási nap 

16 Étkeztetés elvitellel (Barnag) 765 Ft/ellátási nap 

17 Étkeztetés elvitellel (Eplény) 835 Ft/ellátási nap 

18 Étkeztetés elvitellel (Hidegkút) 770 Ft/ellátási nap 

19 Étkeztetés elvitellel (Márkó) 960 Ft/ellátási nap 

20 Étkeztetés elvitellel (Mencshely) 705 Ft/ellátási nap 

21 Étkeztetés elvitellel (Nagyvázsony) 705 Ft/ellátási nap 

22 Étkeztetés elvitellel (Nemesvámos) 830 Ft/ellátási nap 

23 Étkeztetés házhozszállítással (Nemesvámos) 1070 Ft/ellátási nap 

24 Étkeztetés elvitellel (Pula) 705 Ft/ellátási nap 

25 Étkeztetés elvitellel (Szentgál) 700 Ft/ellátási nap 

26 Étkeztetés elvitellel (Tótvázsony) 770 Ft/ellátási nap 

 

1.3. A Veszprém, Völgyikút u. 2. szám alatti telephely emelt szintű ellátást nyújtó 
férőhelyei 

 A B C 

1 Ellátás megnevezése Férőhely 
meghatározása 

Egyszeri hozzájárulás 
összege 

2 Idősek otthona 32 m2-es garzon erkély 
nélkül 

4 000 000 Ft/lakóegység 

3 Idősek otthona 32 m2-es garzon 
erkéllyel 

4 500 000 Ft/lakóegység 

4 Idősek otthona 40 m 2-es garzon 
erkéllyel 

5 000 000 Ft/lakóegység 

 

1.4. A Veszprém, Hóvirág utca 14. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások 
intézményi térítési díja 

 A B 

1 Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj 
2 Idősek nappali ellátása   

(csak napközbeni tartózkodással) 
1730 Ft/ellátási nap 
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3 Idősek nappali ellátása   
(napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel) 

3715 Ft/ellátási nap 

4 Házi segítségnyújtás 1010 Ft/gondozási óra 

5 Étkeztetés helyben fogyasztással   
(3. sz. Idősek Klubja étkezői) 

1985 Ft/ellátási nap 

6 Étkeztetés elvitellel   
(2. sz. Gondozási Központ étkezői) 

1205 Ft/ellátási nap 

7 Étkeztetés házhozszállítással   
(2. sz. Gondozási Központ étkezői) 

1460 Ft/ellátási nap 

 

1.5. Veszprém, Szent István utca 48. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások 
intézményi térítési díja 

 A B 

1 Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj 
2 Idősek nappali ellátása   

(csak napközbeni tartózkodással) 
1655 Ft/ellátási nap 

3 Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással 
és ott étkezéssel) 

3450 Ft/ellátási nap 

4 Étkeztetés helyben fogyasztással   
(2. sz. Idősek Klubja étkezői) 

1795 Ft/ellátási nap 

5 Étkeztetés elvitellel   
(2. sz. Gondozási Központ étkezői) 

1205 Ft/ellátási nap 

6 Étkeztetés házhozszállítással   
(2. sz. Gondozási Központ étkezői) 

1460 Ft/ellátási nap 

 

1.6. Veszprém, Március 15. utca 1/A. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások 
intézményi térítési díja 

 A B 

1 Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj 
2 Idősek nappali ellátása   

(csak napközbeni tartózkodással) 
1680 Ft/ellátási nap 

3 Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással 
és ott étkezéssel) 

3365 Ft/ellátási nap 

4 Étkeztetés helyben fogyasztással   
(4. sz. Idősek Klubja étkezői) 

1680 Ft/ellátási nap 

5 Étkeztetés elvitellel   
(1. sz. Gondozási Központ étkezői) 

1245 Ft/ellátási nap 

6 Étkeztetés házhozszállítással   
(1. sz. Gondozási Központ étkezői) 

1560 Ft/ellátási nap 

 

1.7. Herend, Kossuth u. 60. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások intézményi 
térítési díja 

 A B 

1 Ellátás megnevezése Intézményi térítési díj 
2 Idősek nappali ellátása   

(csak napközbeni tartózkodással) 
1560 Ft/ellátási nap 

3 Házi segítségnyújtás 275 Ft/gondozási óra 
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4 Étkezés elvitellel 990 Ft/ellátási nap 

5 Étkeztetés házhozszállítással 1165 Ft/ellátási nap 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 
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 

önkormányzati rendelethez 

 

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 biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 
40/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 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: Az intézményi térítési díjak a 2020. évihez képest 
arányosan emelkedtek. Az intézményi térítési díj figyelembevételével 
megállapítandó fizetendő személyi térítési díjak így az ellátottak részére nem 
jelentenek jóval nagyobb anyagi terhet. 
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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 adminisztratív terheket nem keletkeztet. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
 

Az intézményi térítési díjak emelését 2020. december 18-tól 2022. június 30-ig jogszabály tiltja. 
A tiltás jelentős bevételkiesést okozott az intézményt fenntartó önkormányzatoknak, és mivel 
2022. július 1-jétől a jogi szabályozás lehetővé teszi, az intézményi térítési díjak összege a 
szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás figyelembevételével kerül 
meghatározásra. A rendelet módosítása a szociális intézmény folyamatos működéséhez 
elengedhetetlenül fontos. 

 

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

 

A Tervezet elfogadása esetén a módosítás többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételt nem igényel. 
 

 

Indokolás 

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 önkormányzati rendelethez 

 

I. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 18. §-a szerint: 

18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben 
bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a 
javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás 
várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.   

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt 
szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, 
valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről. 

(3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban 
meghatározottak szerint kell biztosítani. 

(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. 
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(5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez 
tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét. 

 

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 rendelete módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának indokai 
– a Jat 18. §-a alapján – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 

1. A javasolt szabályozást szükségessé tevő társadalmi, gazdasági, szakmai okok és célok, 
a jogi szabályozás várható hatásainak ismertetése 

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. október 29-én 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, mely 2020. december 1-jén lépett 
hatályba. 

  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) 
bekezdése értelmében az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg. Az intézményi 
térítési díjak emelését 2020. december 18-tól 2022. június 30-ig jogszabály tiltja. A tiltás 
jelentős bevételkiesést okozott az intézményt fenntartó önkormányzatoknak, és mivel 2022. 
július 1-jétől a jogi szabályozás lehetővé teszi, az intézményi térítési díjak összege a 

szolgáltatási önköltség és a normatív állami támogatás figyelembevételével kerül 
meghatározásra. 

 

 Fentiek alapján a rendelet 1. mellékletében foglalt intézményi térítési díjak módosítása 
szükséges. 

 

2.  Az indokolás közzététele, nyilvánossága 

 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 
13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet tervezetéhez 
tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolás 
Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele kötelező. A közzétett indokolás nyilvános. 
A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. A 
jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó 
indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét. 
 

3. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangja, 
valamint a Jat. 20. §-a szerinti egyeztetési kötelezettség 

 

Az önkormányzati rendelet nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.  
 

 

 


