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Tisztelt Társulási Tanács! 
 
 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2014. március 27-én 
alkotta meg a Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (a 
továbbiakban: Társulás) által biztosított, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 
Rendelet), mely 2014. április 1-jén lépett hatályba. 
 
A Rendelet módosítása jelenleg azért szükséges, hogy a Társulás fenntartásában 
működő Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény családok 
átmeneti otthona szervezeti egységében meghatározásra kerüljenek a 2018. április 1-
jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 146. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek 
átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni. 
 
A Gyvt. 147. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díj a szolgáltatási 
önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás 
különbözete. Ugyanezen szakasz (3) bekezdésében foglaltak alapján a szolgáltatási 
önköltséget – amely az intézményi térítési díj összegének meghatározásához 
szükséges – a tárgyévre tervezett adatok alapján április 1-jéig kell megállapítani. A 
szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki 
folyamatok indokolják. 
 
Az átmeneti gondozás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra 
jutó szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás különbözetét.  
 
Az intézményi térítési díj napi összege a 2017. évi 2 555 forintról 2018. évben  
2 210 forintra csökken.  
 
A csökkenés oka, hogy a tárgyévre tervezett intézményi férőhely kihasználtságot 
mindig az előző évi ténylegesen igénybe vett férőhelyszám alapján kell kiszámítani.  
 
A tényleges havi átlagos kihasználtság az intézményben 21 fő volt 2017. évben 
(2016. évben 12 fő, 2015. évben 20 fő volt).  
 
 
2018. évre a tervezett önköltség összege 27 369 585 forint, az igénybe vehető 
normatíva összege 17 684 382 forint (2017. évben 12 640 602 forint volt).  
 
Az önköltség összegéből a normatíva összegét kivonva az éves intézményi térítési díj 
összege: 9 685 205 forint (2017. évben 11 189 423 forint volt), melyet el kell osztani 
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a naptári napok (365) és a tervezett igénybe vett férőhelyek számával a napi 
intézményi térítési díj kiszámításához. A havi intézményi térítési díj összege a napi 
intézményi térítési díj harmincszorosával egyenlő. 
 
A rendeletmódosítás-tervezete tartalmazza a napi, illetve havi intézményi térítési 
díjakat.  
 
Az ellátást igénybe vevő által fizetendő személyi térítési díj konkrét összegét az 
intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 150. § (3) bekezdés d) pontja és (4) 
bekezdése alapján, mely nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főre 
jutó rendszeres havi jövedelem 50%-át. 
A családok átmeneti otthona esetében a személyi térítési díjat a szolgáltatást a 
gyermekkel együtt igénybe vevő szülő és nagykorú testvér számára is meg kell 
állapítani. 
 
Fentiekben hivatkozott ok és törvényi kötelezés miatt szükséges 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 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendeletének 
módosítása. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdését figyelembe véve 
a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzá kell 
járulniuk a rendelet megalkotásához.  
 
 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és 
javasolni a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek, hogy a határozat 
mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadásához járuljanak hozzá.    
 
Veszprém, 2018. január 24. 

 
 Porga Gyula  
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás 

Társulási Tanácsának  
…../2018. (…..) határozata 

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 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezéséről 

 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsa megtárgyalta a „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 10/2014. 
(III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése” című előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 

 
1. A Társulási Tanács a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért. Javasolja a tag- 

önkormányzatok képviselő-testületének a rendelet-tervezet elfogadását a 
határozat melléklete szerinti tartalommal, és egyúttal kezdeményezi, hogy a 
rendelet megalkotásához adják hozzájárulásukat Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének. 

 
2. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról a határozat 

megküldésével tájékoztassa a társult önkormányzatokat. 
 
Határidő: 1. pontnál 2018. február 19. 
    2. pontnál 2018. január 30. 
 
Felelős: 2. pontnál Porga Gyula elnök 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Mohos Gábor munkaszervezeti 

feladatokat ellátó polgármesteri 
hivatal jegyzője 

 
 
Veszprém, 2018. január 29. 
 
 Porga Gyula s.k. ……………………..  
  elnök társulási tanács tagja 
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Melléklet a…/2018. (…) határozathoz 
 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
…/2018. (…) önkormányzatai rendelete 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 
rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
 
az 1.§ tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 147.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
 
a 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.§ A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 

Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 
10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. 
melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

 
 
 
2.§ Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba. 
 
 

Porga Gyula sk. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor sk. 
jegyző 
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1. melléklet a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás által biztosított a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. 
(III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ………/2018.(…) rendelethez 
 
„1. melléklet a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás által biztosított a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. 
(III. 27.) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

 
 
 
 

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 
 A B 
1 2017. évre tervezett önköltség összege 27 369 585 Ft 
2 Igénybe vehető normatíva  17 684 382 Ft 
3 Intézményi térítési díj  

(önköltség-normatíva) 
9 685 205 Ft 

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

 
66 330 Ft 

5 Napi intézményi térítési díj (nap/fő)  
(365 nap/12 fő) 

2 210 Ft 
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésnek 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó 
Társulás által biztosított a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 
megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet  

módosításáról szóló 
…/2018. (…) önkormányzati rendeletének előzetes hatásvizsgálata 

 
I. 

 
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”. 

 
A Jat. 22.§ szerint: 
 
22.§ (1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe 

véve a miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás 
vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály 
keretében 

a) az elavult, szükségtelenné vált, 
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, 
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei 

számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással 
felváltható, 

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként 
alkalmazhatatlan, vagy 

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, 
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül 
helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet 

esetén... az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik. 
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II. 
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás (a 
továbbiakban: Társulás) által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 
10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében 
(a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17.§ (2) bekezdésében 
foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők. 

 
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
 
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
aa) A Tervezet társadalmi hatásai: 
A Tervezetben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokat a lakosság ismeri. Az intézményi térítési díj összege a személyi térítési 
díj összegének csökkenését jelentheti az intézményvezető döntése alapján. 
 
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 hiányzó 
pénzösszeget a Társulásban résztvevő önkormányzatok biztosítják, melyet az éves 
költségvetésük kiadási oldalán kell figyelembe venni. 
 
b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei 
nincsenek. 

 
c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A jogszabálytervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 
elmaradásának várható következményei 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
147. § (3) bekezdésben foglaltak alapján a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre 
tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. 
A jogalkotás elmaradása esetén a Társulás, mint fenntartó mulasztásos 
törvénysértésbe kerül.  
 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek 
 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti és 
tárgyi feltételt nem igényel. A Társulás részéről többlet pénzügyi igény a Tervezet 
elfogadását követően nem merül fel. 
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