
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
26/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, továbbá a 45. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 92. § (1) bekezdés
b) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. 
(II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:

“(2a) A rendelet hatálya a 28. és a 30. §-ok vonatkozásában kiterjed Gyulakeszi községben
állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Gyulakeszin élő magyar állampolgárokra, 
bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóság által 
menekültként elismert személyekre és ezen személyek gyermekeire.”

2. §

 Az Ör. 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„a)  az étkeztetéssel, házi segítségnyújtással, az idősek nappali ellátásával, a Hajléktalan 
Személyek Átmeneti Szállásába történő felvétellel, bölcsődei felvétellel kapcsolatos, 
továbbá a gyermekjóléti szolgáltatás vagy a családsegítés, valamint a család- és
gyermekjóléti központ szolgáltatásai igénybevételére irányuló kérelmek elbírálása a
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet (a továbbiakban: Intézet) vezetőjének 
hatáskörébe tartozik;”

3. §

(1) Az Ör. 22. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

„d) család- és gyermekjóléti központ.”

(2) Az Ör. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevétele – a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 32. § (1) bekezdése kivételével – önkéntes.”

4. §

Az Ör. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(1) Tapolca Város Önkormányzata az étkeztetés, házi segítségnyújtás, család- és
gyermekjóléti központ, család- és gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali ellátása (Idősek 
Klubja), Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása működtetésével a Tapolcai Szociális 
Alapszolgáltatási Társulás (a továbbiakban: Társulás) által fenntartott Intézetet bízza meg.”

5. §

Az Ör. 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A személyes gondozás térítési díja 0,- Ft, a szociális segítés térítési díját a 7. melléklet
tartalmazza.”

6. §

Az Ör. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat a családsegítést a Társulás által fenntartott Intézet család- és
gyermekjóléti központja útján látja el. A családsegítés során az Szt. 64. §-ában írtak szerint kell
eljárni.”

7. §

Az Ör. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az Átmeneti Szálláson 28 férfi és 8 női hajléktalan helyezhető el. A november 1-jétől 
április 30-ig tartó ún. krízisidőszakban további 5 fő elhelyezhető.” 

8. §

Az Ör. az e rendelet 1. melléklete szerinti 7. melléklettel egészül ki.

9. §

Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Tapolca, 2015. november 27.

                     Dobó Zoltán sk.  Ughy Jenőné sk.  
polgármester  jegyző 

Kihirdetve: 2015. november 30.

                   Ughy Jenőné sk. 
                                                                     jegyző 



1. melléklet a 26/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A szociális segítés térítési díjai

A B

1. Egy főre jutó havi nettó jövedelem 
Térítési díj

összege

2. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-áig térítésmentes

3. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-ától 300 %-áig 100,- Ft/óra

4. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-ától 400 %-áig 150,- Ft/óra

5. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-a felett 200,- Ft/óra


