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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésén fogadta el a szociális és gyermekvédelmi 
igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletét. Az elfogadott
rendeletet megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és 
Felügyeleti Főosztályának is. A Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 
észrevételezte, hogy a közgyógyellátásra vonatkozó 24. §-ba foglalt rendelkezéseken belül a
b) és a c) pontban nincs összhangban a fogalomhasználat a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 50. § (3) bekezdés b)
pontjával, azaz rendeletünk gyógyszerköltséget, míg a törvény rendszeres gyógyító ellátás
költségét említi. A rendszeres gyógyító ellátás költsége egy tág fogalom, mely magába
foglalja a járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszereken kívül az egyes gyógyászati 
segédeszközöket, valamint azok javítását, kölcsönzését, valamint az orvosi rehabilitáció
céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokat is. Rendeletünk 24. § (1) bekezdés b) és c) 
pontjában fentiek alapján indokolt módosítani, helyesbíteni a fogalomhasználatot.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és az étkezési térítési díj hozzájárulás
vonatkozásában helyi szinten, gyakorlati problémaként merült fel, hogy a
jövedelemszámításnál irányadó időszakra vonatkozó, illetve az egy főre jutó 
jövedelemszámításnál közös háztartásban élőkre vonatkozó szabályokat mely törvény 
rendelkezései szerint kell alkalmaznunk. Az önkormányzati rendeletünk 3. §-a ugyan
tartalmazza, hogy a szociális és gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megállapítására a
Szoctv., valamint a Gyvt. rendelkezéseit az önkormányzati rendeletben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni, de a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, valamint az
étkezési térítési díj hozzájárulásra a felhatalmazást a Gyvt. adja, a Gyvt.-n belül pedig csak a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságnál vannak meghatározva a
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jövedelemszámításra vonatkozó szabályok. A joghézag megszüntetése érdekében az eddigi
gyakorlatban is alkalmazott Szoctv. 4. § (1) bekezdés d) pontja és a 10. § (2) – (5)
bekezdésének hivatkozása a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és az étkezési térítési díj
hozzájárulás vonatkozásában rendeletünkben szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék.

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet
elfogadja és /2011. (___. __.) önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2011. május 16.

Császár László sk.
polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
…………/2011. ( ___.___.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
5/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

(T e r v e z e t)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

1. §

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.)
önkormányzati. rendelet (a továbbiakban: R.) 20 §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki:  

„(8) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében a jövedelemszámításnál irányadó
időszak a Szoctv. 10. § (2)-(5) bekezdése alapján kerül megállapításra. Az egy főre jutó 
jövedelem számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő 
közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni a Szoctv. 4. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt
személyeket.”

2. §

(1) Az R. 24. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„b) a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja az a) pontban 
meghatározott mértéket, rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri, vagy meghaladja az
a) pontban meghatározott mértéket és lakásfenntartásának elismert költsége eléri, vagy
meghaladja a család havi jövedelmének 25%-át.”

(2) Az R. 24. § (1) bekezdésnek c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át, és a kérelmező egyedül él, 70 év feletti, és havi rendszeres gyógyító ellátásának 
költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át.”

3. §

Az R. 25. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) Az étkezési térítési díj hozzájárulás esetében a jövedelemszámításnál irányadó időszak 
a Szoctv. 10. § (2)-(5) bekezdése alapján kerül megállapításra. Az egy főre jutó jövedelem 
számításánál – a kérelem benyújtásának időpontjában – közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozóként kell figyelembe venni a Szoctv. 4. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt
személyeket.”



4

4. §

Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.

T a p o l c a , 2011. május 16.

Császár László         Ughy Jenőné 
       polgármester       aljegyző 


