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Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.)
a Képviselő-testület legutóbb a 2016. március 25-i nyilvános ülésén módosította. Akkor az 
egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások szolgáltatási önköltségének
megállapítása miatt került sor módosításra, továbbá a Hajléktalan Szállón új szolgáltatásként
bevezetésre kerülő nappali melegedő szolgáltatásra vonatkozó szabályozás került be új 
elemként az Ör-be.

Az Ör. módosítását a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (a
továbbiakban: Társulás) ellátási területének 2017. január 1-jétől hatályba lépő bővülése 
indokolja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, továbbá Gyulakeszi és 
Raposka Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei 2016. november 25-i együttes 
ülésükön módosították a Társulás alapító okiratát, miután Gyulakeszi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete az idei év folyamán jelezte csatlakozási szándékát. Gyulakeszi Község 
Önkormányzata az étkeztetést és a házi segítségnyújtást jelenleg még a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás útján nyújtja. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. 
január 1-jén hatályba lépett szabályozása folytán ez év január 1-jétől már a Társulás által 
fenntartott Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet biztosítja a gyulakeszi lakosok
számára is.

A társulási megállapodás módosításával tehát a Társulás által nyújtott szociális,
gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások, szolgáltatások 2017. január 1-jétől Tapolca, 
Raposka és Gyulakeszi lakossága számára egyaránt az Ör-ben előírtak szerint vehetőek 
igénybe. A társulási megállapodás ugyanis úgy rendelkezik, hogy a Társulás által nyújtott
ellátásokkal, azok igénybevételének szabályaival és a térítési díjakkal kapcsolatban Tapolca
Város Önkormányzata alkot rendeletet.



Az Ör. 1. §-a rendelkezik a rendelet személyi hatályáról. Ezeket a rendelkezéseket kell most
akként módosítani, hogy valamennyi ellátás területi hatálya terjedjen ki január 1-jétől 
Gyulakeszi község lakosaira is.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és __/2016. (__.__) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2016. november 30.

Dobó Zoltán
polgármester



TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
__/2016. (_. _.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
(tervezet)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1)
bekezdés b) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

(1) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 
3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdésének helyébe
a következő rendelkezés lép: 

„(1) A rendelet hatálya kiterjed a Tapolca városban állandó lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen Tapolcán élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra, letelepedettekre, 
hontalanokra, továbbá a magyar hatóság által menekültént vagy oltalmazottként elismert
személyekre.”

(2) Az Ör. 1. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) A rendelet hatálya 25-31. §-ok, valamint a 33-34. §-ok tekintetében kiterjed Raposka
községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Raposkán élő magyar 
állampolgárokra, bevándoroltakra, letelepedettekre, hontalanokra, továbbá a magyar
hatóság által menekültént vagy oltalmazottként elismert személyekre.”

(3) Az Ör. 1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A rendelet hatálya 25-31. §-ok, valamint a 33-34. §-ok tekintetében kiterjed Gyulakeszi
községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Gyulakeszin élő magyar 
állampolgárokra, bevándoroltakra, letelepedettekre, hontalanokra, továbbá a magyar
hatóság által menekültént vagy oltalmazottként elismert személyekre.”

2 .§

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Tapolca, 2016. december 16.

                     Dobó Zoltán   Ughy Jenőné   
polgármester  jegyző 



HATÁSVIZSGÁLAT

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 Ör. 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 szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 23.) 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) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet elfogadásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincsen. A Tapolcai
Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodása módosításának
megfelelően a rendelet hatályát a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében – ide 
nem értve az Idősek Otthonát - kiterjeszti Gyulakeszi község lakosságára is. 

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet elfogadása adminisztratív többletterhet jelent, hiszen a bölcsőde, idősek nappali 
ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás, hajléktalanok átmeneti ellátása, nappali melegedő 
tekintetében 2017. január 1-jétől ki fog terjedni Gyulakeszi lakosságára is. A nagyobb ellátási 
terület nyilvánvalóan több igénybevevőt jelent.  

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet hatályát a társulási megállapodásban foglaltakhoz szükséges igazítani. Ennek
elmaradása a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának 
törvényességi eljárását vonja maga után.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet pénzügyi,
személyi, szervi és tárgyi feltételt nem igényel.


