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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes szociális és 
gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016. (II.29.) önkormányzati 
rendeletét 2018. decemberében módosította utoljára. 
 
A rendelet mostani módosításának oka, hogy a rendelet szabályoz olyan ellátási formákat, 
amelyeket az önkormányzat társulás keretében biztosít (étkeztetés, gyermekek napközbeni 
ellátása, gyermekétkeztetés). 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 92. § (1) 
bekezdés b) pontja és (2) bekezdése értelmében: 
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban 
megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt települési önkormányzat a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.” 
 
A fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben szabályozza: 
a)  az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit; 
b)  az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának 

módját; 
c)  azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást 

nyújtani; 
d)  azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; 
e)  az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; 
f)  a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, 

a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; 
g)  az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő 

kérdéseket;” 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 29. § 
(3) bekezdése alapján „Ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást 
nyújt, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre kijelölt 
települési önkormányzat – a társulási megállapodásban meghatározottak szerint – a nyújtott 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.” 



A társulási megállapodás Zánka Község Önkormányzatát jelöli ki a rendeletalkotásra, így a 
balatonszepezdi szociális rendeletben a részletszabályok a társulásban ellátott feladatok 
vonatkozásában nem szerepelhetnek, ezeket vagy módosítani, vagy hatályon kívül helyezni 
szükséges. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő–
testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási 
formák szabályozásáról szóló 4/2016. (II.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet–
tervezetet elfogadja, és ______/2019. (_______) számon 
önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 
 

Zánka, 2019. március 25. 
 
 
           dr. Sebestyén László  
            polgármester



BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
  /2019. (   .) önkormányzati rendelete 

 
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016. (II.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
(tervezet) 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 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. § 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekvédelmi 
ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 21. 
§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„21. § Az önkormányzat az étkeztetés keretében az Szt. 62. §-ában meghatározott szociálisan 

rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri étkeztetéséről gondoskodik a Zánka és Térsége 
Oktatási Intézményi Társulás keretében. 

 
2. § 

 
A R. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„27. § Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. előírásai alapján biztosítja a 

településen a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás keretében.” 
 

3. § 
 
A R. 18. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„18. Gyermekétkeztetés 
28. § Az önkormányzat a gyermekétkeztetést a Gyvt. előírásai alapján természetbeni ellátásként 
biztosítja a településen az óvodás korú gyermekek részére a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi 
Társulás keretében. 
29. § A társulás keretében biztosított ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat alkot rendeletet. 
30. § Az étel kiszállítása a falugondnoki szolgálaton keresztül történik.” 
 

4. § 
 

(1)  Ez a rendelet a 2019. május 1. napján lép hatályba. 
(2)  Hatályát veszti Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezés térítési 

díjainak megállapításáról szóló 2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete. 
(3)  Hatályát veszti a R. 22. §-a. 
 
Balatonszepezd, 2019. március 28. 
 
 
 dr. Sebestyén László   dr. Rozgonyi Viktória   
 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 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”. 
 
Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2016. (II.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) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.  
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

 
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 adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet megalkotásának szükségességét elsősorban a társulásban ellátott feladatok 
szabályozása indokolja. A rendelet módosításának elmaradása esetén az önkormányzati 
rendelet a felsőbb jogszabállyal nem lenne összhangban.  
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.  
                                 


