
















Pápakörnyéki Önkormányzatok  

        Feladatellátó Társulás 

                 Elnökétől 

       8542 Vaszar, Fő u. 29. 

 

Feladatellátó Társulás  

Tag Önkormányzatok 

      polgármesterei  

            részére 

 

Székhelyükön 

 

Tisztelet Polgármester Asszony/Úr! 

 

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanács 2017. október 12-i 

ülésén 11/2017. (X. 12.) határozatával elfogadta a házi segítségnyújtás feladatellátás keretében 

2018. január 1-től fizetendő intézményi térítési díj összegét. 

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás 

Társulási Tanács 

11/2017. (X. 12.) határozata 

1. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján 2018. évre 

vonatkozóan a szociális alapellátás intézményi térítési díját 2018. január 1-től az alábbiak 

szerint állapítja meg. 

Házi segítségnyújtás:  

a) önköltség:         1748 Ft/óra 

b) normatíva:             852 Ft/óra 

c) önköltség normatíva, pénzmaradvány különbözete:    896 Ft/óra 

d) intézményi térítési díj:                              500 Ft/óra      

e) Fenntartói hozzájárulás:        167 Ft/fő (alapdíj) 

f) Ellátást biztosító fenntartói hozzájárulás:                319Ft/fő 

 

 

A Társulás Társulási Tanács 12/2017. (X. 12.) határozatával jóváhagyta az intézményi térítési 

díj megállapítására vonatkozó rendelet-tervezetet. 

Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás  

Társulási Tanács 

12/2017. (X. 12.) határozata 

1. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet tervezetét 

(határozat 1. melléklete) az előterjesztés szerint jóváhagyja.  

2. A Társulási Tanács felkéri a munkaszervezeti feladatokat ellátó jegyzőt, hogy a 

rendeletmódosítás tervezetét a társulásban részt vevő önkormányzatok részére a hozzájárulásuk 

megkérése végett küldje meg, azt követően gondoskodjon a rendelet megalkotása miatt Vaszar 

Község Önkormányzata részére történő előterjesztéséről. 

3. A Társulási Tanács felkéri a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézmény 

vezetőjét, hogy a gondozásban részesülők értesítéséről gondoskodjon.  

4. Az intézményi térítési díj összege 2018. január 1-től lép hatályba. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Elnök 



 

 
Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2017. (…) önkormányzati rendelete 

a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása  

 által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 

8/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő–testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontja, 92/B. § (1) bekezdés a) 

pontjába kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, a társulásban részt vevő önkormányzatok véleményének 

a kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. §  

(1) Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulása által fenntartott szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló 

8/2016. (VI. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„1. §  

(1)  Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás fenntartásában működő Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 

Intézményben az intézményi térítési díjat az alábbiak szerint állapítja meg. 

(2) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díj összege: 500 Ft/óra 

(3) Házi segítségnyújtás Bakonyjákó Község Önkormányzat illetékességi területén: 

a) intézményi térítési díj:    500 Ft/óra 

b) önkormányzati támogatás:    200 Ft/óra 

c) fizetendő térítési díj:    300 Ft/óra 

(4) Házi segítségnyújtás Gic Község Önkormányzat illetékességi területén: 

a) intézményi térítési díj:    500 Ft/óra 

b) önkormányzati támogatás:    200 Ft/óra 

c) fizetendő térítési díj:    300 Ft/óra 

(5) Házi segítségnyújtás Nagytevel Község Önkormányzat illetékességi területén: 

a) intézményi térítési díj:    500 Ft/óra 

b) önkormányzati támogatás:    215 Ft/óra 

c) fizetendő térítési díj:    285 Ft/óra 

(7) Házi segítségnyújtás Nemesgörzsöny Község Önkormányzat illetékességi területén: 

a) intézményi térítési díj:    500 Ft/óra 

b) önkormányzati támogatás:    100 Ft/óra 

c) fizetendő térítési díj:    400 Ft/óra 

(8) Házi segítségnyújtás Pápakovácsi Község Önkormányzat illetékességi területén: 

a) intézményi térítési díj:    500 Ft/óra 

b) önkormányzati támogatás:    150 Ft/óra 

c) fizetendő térítési díj:    350 Ft/óra 

(9) Házi segítségnyújtás Takácsi Község Önkormányzat illetékességi területén: 

a) intézményi térítési díj:    500 Ft/óra 

b) önkormányzati támogatás:    100 Ft/óra 

c) fizetendő térítési díj:    400 Ft/óra” 



 

 

 

2.§  

(1) E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-től kell 

alkalmazni. 

 

 

Varga Péter                                                                           Pfilfné Bagics Judit 

            polgármester        jegyző 

 

 
 

 

A Társulási Tanács által jóváhagyott intézményi térítési díjról a Társulási Megállapodás szerint 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete alkot rendeletet. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján: 

„Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén - ha a 

társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának 

szabályozására kiterjed - az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban 

kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-

testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat 

képviselőtestületének hozzájárulása szükséges.” 

 

Fentiek alapján a rendelet megalkotása előtt szükséges (amennyiben nincs polgármesteri 

hatáskörébe utalva) a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek a 

véleményét kikérni az intézményi térítési díj megállapítása kapcsán. 

 

Az ismertetett jogszabályi kötelezettség alapján kérem, szíveskedjék az alábbi határozati 

javaslatot a Képviselő-testület elé terjeszteni. 

 

 

….Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2017. (…..) határozata 

….Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 11/2017. (X. 12.) határozatával jóváhagyott 

intézményi térítési díj, 12/2017. (X. 12.) határozat szerint önkormányzati rendeletben történő 

megállapításával egyetért. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Polgármester 

 

Amennyiben a polgármesternek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján 

átruházott hatáskörben van véleményezési jogköre az intézményi térítési díj megállapítása 

kapcsán, kérem, hogy az alábbi tartalmú nyilatkozatot szíveskedjék megküldeni. 

 

….Község Polgármestere a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 

Tanácsa 11/2017. (X. 12.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj, 12/2017. (X. 12.) 

határozat szerint önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 

 

 



Tisztelettel kérem az Önkormányzatok Polgármestereit, hogy a véleményeket 2017. 

november 30-ig szíveskedjék a Társulás részére megküldeni, annak érdekében, hogy 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletalkotási kötelezettségének 

határidőre eleget tudjon tenni. 

 

 

Vaszar, 2017. 10. 19. 

       Üdvözlettel: 

                                                                                                                            Varga Péter 

                                                                                                                                 elnök 





Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017.(……...) önkormányzati 

rendelet-tervezete 

a szociális ellátásokról szóló 2/2015./II.24./ önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Ganna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés bb) pontjában, 32. § (3) 

bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

2/2015.(II.24.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Szr.)  20.§ (5) bekezdése 

 helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (5) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 500.- Ft/fő/óra.” 

 

 

2.§ Ez a rendelet 2018. január  1. napján lép hatályba. 

 

Ganna, 2017. november 15. 

 

 

                                                 Nagy Ottó                        Bóka Istvánné 

                                               polgármester                          jegyző 
 





Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról 

 

Ganna  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25.§ (3) bekezdés b) 

pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) 

bekezdésében és 132.§ (4) bekezdésében, valamint a gyermekek  védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8.  pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 
 

1.§ A  rendelet célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban az Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban a Gyvt.) és a végrehajtásukra kiadott jogszabályok 

alapján szabályozza Ganna Község Önkormányzata által nyújtható pénzbeli és természetbeni 

ellátásokat 

 

2. A rendelet hatálya 
 

2.§  A rendelet hatálya kiterjed a Ganna  községben  állandó lakóhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen Gannán élő az Szt. 3.§ (1)-(2) bekezdésében, 3.§ (3) bekezdésének a) 

pontjában, a Gyvt. 4.§ (1)-(4) bekezdésében meghatározott természetes személyekre 

 

3. Eljárási szabályok 
 

3.§  A szociális ellátásra való jogosultság megállapítására az Szt. rendelkezéseit az e 

rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

4.§ A temetéssel kapcsolatos települési támogatási igény elbírálását a képviselő-testület a 

polgármestere ruházza át. 

 

5.§ A pénzbeli, természetbeni támogatások iránti kérelmet a Pápakovácsi Közös 

Önkormányzati Hivatal Gannai Kirendeltségén  formanyomtatványon kell benyújtani, 

elbírálása a képviselő-testület hatásköre. 

 

6.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások, szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 

kérelmeket az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásban, a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 

Vezetőjéhez kell benyújtani. 

A családsegítő és gyermekjóléti  szolgáltatás igénybevétele külön eljárás nélkül történik. 

 

7.§ (1) A támogatás iránti eljárást, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az is 

kezdeményezheti, aki tudomást szerez a rászoruló személyről. 

 



(2) A támogatások folyósítása iránti eljárás hivatalból is megindítható. A személyes 

gondoskodást nyújtó intézmények vezetői hivatalból is kezdeményezhetik az ellátást, a 

gondozásba vételhez azonban szükséges az érintett hozzájárulása. 

 

(3) A kérelemre indult eljáráshoz minden kérelem esetében külön szükséges igazolni az erre 

rendszeresített igénylőlapon a személyazonosító adatokat, a családi viszonyokat, az eltartottak 

számát, a tartásra kötelezettek adatait, a jövedelmi és vagyoni helyzetet. Az igazolható 

jövedelemmel nem rendelkezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk 

jövedelmükről. 

 

(4) A támogatási kérelemhez szükséges jövedelemszámításnál a szociális törvényben 

meghatározottak szerint kell eljárni. 

 

(5)A különböző támogatási formákra való jogosultság megállapítása érdekében az előzőeken 

túl a kérelmezőnek csatolnia kell orvosi igazolást, vényt, közüzemi számlákat, igazolást arról, 

hogy más hatóságtól a kérelemben megjelölt célra támogatást nem kap, eredeti temetési 

számlát, iskolalátogatási igazolást, vagy a kérelemben megjelölt indokhoz kapcsolódó iratot, 

valamint ki kell tölteni a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló mindenkor hatályos 

szakmai jogszabályban vagy kormányrendeletben meghatározott vagyonnyilatkozatot. 

 

(6) Ha a benyújtott vagyonnyilatkozatban az ingatlanra, a járműre, gépi meghajtású termelő- 

és munkaeszközre vonatkozó becsült forgalmi érték vitatható, az önkormányzat 

a) ingatlan esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) ingatlan fekvése 

szerint illetékes megyei adóigazgatóságánál az ingatlan forgalmi értékének megállapítása iránt 

intézkedik, 

b) a jármű, munkaeszköz értékét a forgalmi adóval csökkentett belföldi fogyasztói árának és 

használtsága mértékének figyelembe vételével– szakember bevonásával – állapítja meg. 

 

8.§ (1) Az eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán 

környezettanulmányt lehet készíteni. Nem szükséges környezettanulmány, ha más egyéb 

eljárás során keletkezett iratokból az igénylő körülményei ismertek. 

 

(2) A körülmények tisztázása során az igénylő köteles valós adatokat szolgáltatni. 

Amennyiben ennek nem tesz eleget, a szükséges igazolásokat nem csatolja, vagy nem teszi 

lehetővé környezettanulmány elkészítését, kérelmét el kell utasítani, a folyósított támogatást 

meg kell szüntetni, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni. 

 

(3) A rendeletben meghatározott pénzbeli, természetbeni ellátásra beadott kérelmet el lehet 

utasítani, valamint a megállapított ellátás folyósítását meg lehet szüntetni, ha a 

jövedelemnyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódisága a környezettanulmány 

során megkérdőjelezhető, ha a kimutatott alacsony jövedelem és a család életvitele, 

körülményei nem állnak összhangban. 

 

(4) A megállapított pénzbeli támogatások folyósítása folyószámlára  utalással,  vagy ha ez 

nem lehetséges  házipénztári  kifizetéssel  történik  a megállapítást követő 5 munkanapon 

belül. 

 

 (5) A rendeletben nem szabályozott eljárási rendelkezésekben, az ellátásra való jogosultság, a 

jogosultat érintő jogok és kötelezettségek megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre a 



szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

 (6) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A 

családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a 

rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy 

elősegítse a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit. 

 

II. Fejezet 

Települési támogatások 
 

3. Rendkívüli települési támogatás 
 

9.§ (1)A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 

rendkívüli települési támogatást nyújt. 

(2) Rendkívüli élethelyzet különösen: 

a. 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány 

b. napi megélhetési gondok 

c. önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátralék, amelyet önerőből nem tud 

kiegyenlíteni. 

d. nagyobb összegű, váratlan vagy előre tervezett kiadások, melyeket önerőből nem tud 

az ügyfél kiegyenlíteni. 

 

(3) Rendkívüli települési támogatás akkor nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja 

jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg: 

a) családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, 

b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 245 %-át. 

 

(4) A jövedelemszámításnál irányadó időszak az Szt. 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 az Szt. 

4.§ (1) bekezdés d) pontjában felsorolt személyeket. 

 

(5) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson 

túl a rendkívüli élethelyzet bekövetkeztét bizonyító igazolást, nyilatkozatot. 

 

(6) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki maga vagy 

a családjában, háztartásában élő személy álláskeresőként, illetve munkanélküliként 

munkahely keresés céljából nem működik együtt a kormányhivatal járási hivatalának 

hatáskörrel rendelkező szervezeti egységével. A települési támogatás iránti kérelemhez 

csatolni kell az együttműködést igazoló dokumentumot.  

 

10.§ A rendkívüli  települési támogatás összegét alkalmanként 5000-15000.-Ft között lehet 

megállapítani. 

 

11.§ Egy személynek illetve családnak egy naptári évben – a 12.§ (1)  bekezdésben foglalt 

kivétellel – legfeljebb két alkalommal nyújtható rendkívüli települési támogatás. 



 

12.§ (1) Súlyos-, tartós-, vagy átmeneti egészségkárosodás, elemi kár, vagy azzal kapcsolatos 

indokolt és jelentős kiadások, költségek, felmerülésekor a Képviselő-testület rendkívüli 

települési támogatást  állapíthat meg olyan kérelmező (család) részére is, 

a) akiknek az egy főre jutó havi jövedelme meghaladja az 9.§ (3) bekezdésben 

szabályozott   mértéket, 

b) az adott évben már kimerítette a 11.§-ban  meghatározott segélyezési esetek   számát, 

c) valamint az 10.§-ban  meghatározott összegtől eltérhet. 

 

13.§ (1) A rendkívüli települési támogatás: 

a) pénzbeli, vagy 

b) természetbeni 

      ellátás formájában állapítható meg. 

(2) Rendkívüli települési támogatás  pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes 

     kölcsön formájában is nyújtható a testület által a visszafizetés feltételeit meghatározó        

     megállapodás  megkötésével. 

 

(3) A rendkívüli települési támogatás adható  alkalmanként és havi rendszerességgel eseti 

     elbírálás alapján. 

 

(4) A rendkívüli települési támogatás 

a) pénzbeli ellátásként különösen: gyógyszerköltség támogatása, gyógyászati 

segédeszköz beszerzése, egészségügyi ellátás igénybevétele, fűtési költség támogatása, 

élelmiszer vásárlás  és egyéb indokolt kiadások támogatása címén állapítható meg.  

b) természetben történő biztosítás esetén: közüzemi szolgáltatási díjak kiegyenlítése, 

fűtőanyag vásárlás formájában adható. 

 

4. Temetési költségek viseléséhez támogatás 
 

14.§ (1) Temetési költségek viseléséhez rendkívüli települési támogatás annak állapítható 

meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi 

nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. 

(2) A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, kérelmező nevére szóló eredeti 

temetési számlát, amelynek hátuljára rá kell vezetni a települési támogatás kifizetését. Az 

eredeti iratokat kérelmezőnek vissza kell adni, az irattárban másolati példányok maradnak. 

(2) A temetési költség viseléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás összege – a 

temetkezési szolgáltatók által kimutatott költségek figyelembe vételével –  15.000 Ft. 

 

 

5. Köztemetés 
 

15.§ (1) A köztemetés költségeinek visszafizetésére az eltemettetésre köteles személy részére 

maximum tizenkét havi részletfizetési lehetőség biztosítható, amennyiben az eltemettetésre 

kötelezett családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 9.§ (3) 

bekezdésében meghatározott mértéket. Különösen méltányolható esetben a 9.§ (3) 

bekezdésben foglalt jövedelemhatártól el lehet térni. 

(2) Az első részlet visszafizetésének határideje a részletfizetést megállapító határozat jogerőre 

emelkedését követő hónap 15. napja. 

(3) Az eltemettetésre köteles személy  a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége 

alól részben vagy egészben mentesíthető, ha 



a) a családjában   az egy főre jutó havi jövedelem  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 130 %-át, 

b) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg. 

6. Lakáshoz jutás támogatása 
 

16.§ (1) Ganna Község Önkormányzata vissza nem térítendő  támogatásban, és 

visszatérítendő kamatmentes kölcsönben  részesíti azokat a gannai lakosokat,  akik a 

településen új, vagy használt lakást vásárolnak, vagy új házat építenek. 

(2) Támogatás akkor adható, ha a  kérelmezőnek   komfort nélküli vagy szükséglakást illetve 

átmeneti elhelyezésként meghatározott időszakra kapott bérlakást kivéve,  lakástulajdona 

vagy állandó lakáshasználati joga  nem volt, és nincs. 

(3) A támogatás mértéke 100.000- 100.000.-Ft , figyelembe véve 

a ) kérelmező jövedelmi viszonyait, vagyoni helyzetét, 

b) az építeni, megvásárolni kívánt lakás nagyságát, 

c) az építés költségeit, 

d) a meglévő gyermekeket. 

(4) A kérelemhez csatolni kell: 

a) lakóház építése esetén jogerős építési engedélyt 

b) lakóház vásárlása esetén ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződést, 

c) pályázók jövedelemigazolásait 

d) a (2) bekezdésben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatot. 

(5) A támogatásban részesített a kapott támogatást köteles egy összegben az önkormányzat 

részére visszafizetni, amennyiben a támogatás folyósításától számított egy éven belül az 

építkezési munkálatokat nem kezdi meg, illetve lakás vásárlása esetén a vásárlást bizonyító 

tulajdoni lapot nem csatolja, vagy  a támogatás folyósításától számított öt éven belül Ganna 

községben bejelentett lakhelyét megszünteti, vagy a támogatott ingatlant öt éven belül 

elidegeníti. 

 

7. Beiskolázás költségeinek viseléséhez támogatás 
 

17.§ (1) Minden tanév megkezdése előtt az önkormányzat hivatalból  rendkívüli települési 

támogatást biztosít az általános-, közép-, és felsőfokú nappali tanulmányokat megkezdő 

tanulók szülei részére az iskoláztatás költségeinek viseléséhez, amennyiben a családban élők 

egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 700%-át. 

(2) A képviselő-testület határozatban állapítja meg a támogatás mértékét az éves költségvetési 

lehetőségei függvényében. 

(3) A beiskolázási támogatás kiutalásának feltétele a tanulói jogviszonyt igazoló 

iskolalátogatási igazolás benyújtása. 

 

8. Nyugdíjasok karácsony előtti támogatása 
 

19.§ (1) A karácsonyi ünnepeket megelőzően az önkormányzat hivatalból  rendkívüli 

települési támogatást biztosít ünnepélyes keretek között Ganna község nyugdíjasainak, 

amennyiben a családban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíjminimum 700%-át. 

(2) A képviselő-testület határozatban állapítja meg a támogatás mértékét az éves költségvetési 

lehetőségei függvényében. 

(3) A karácsonyi támogatás kiutalásának feltétele a nyugdíjas igazolvány bemutatása. 

 



III. Fejezet 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 
 

10. Házi segítségnyújtás 
 

20.§(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik 

otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. 

 

(2) A házi segítségnyújtás keretében gondoskodni kell a rászorulók személyi és környezeti 

tisztaságáról, napi egyszeri étkeztetésükről, érdekeik védelméről és lelki gondozásukról. 

 

(3) Nem részesíthető házi segítségnyújtásban, aki fertőző beteg, illetve aki önmagára és 

környezetére veszélyt jelentő állapotban van. 

 

(4)A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 

Társulásán keresztül biztosítja. 

 

(5) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 500-Ft/óra .1;8 

 

10/A. Szociális étkeztetés1 
 

20/A.§(1) Az önkormányzat napi egyszeri meleg ebédet biztosít azoknak a szociális 

rászorulóknak, akik önmaguk vagy családtagjaik részére azt tartósan vagy átmeneti jelleggel 

nem képesek biztosítani. 

a)   Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte. 

b) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában 

korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról 

– részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni. 

c) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági 

támogatásban részesül. 

d)  Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni 

azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására 

részben képes. 

 

(2) Az egészségi állapot fennállását orvosi igazolással kell bizonyítani. 

 

(3) Az étkeztetés iránti kérelmet a Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Gannai 

Kirendeltségén  kell benyújtani. 

 

(4) Az ellátás biztosításáról a polgármester dönt, a döntést követően megállapodást köt a 

kérelmezővel.  A megállapodásban rögzítésre kerül, hogy az önkormányzat 

igénybevevő  jövedelmét nem vizsgálja, igénybevevő 100 %-os térítési díjat fizet. (Kivétel, ha 

igénybevevő  jövedelemmel nem  rendelkezik) 

 

(5) Az ellátás megszűnik, ha 

a) igénybevevő bejelenti, hogy nem kívánja tovább igénybe venni az étkezést 

b) igénybevevő meghal 

c) igénybevevő bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül 



d) igénybevevő legalább 2 havi hátralékkal rendelkezik a térítési díj befizetésénél és az 

írásbeli felszólításra sem fizeti ki a hátralékot a felszólításban szereplő határidőig. Ez esetben 

az ellátás a tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg. 

 

(6) Igénybevevő kérelmére térítési díj fizetése alól mentesség adható, ha igazolja, 

hogy  önhibáján kívül rendkívüli élethelyzetbe került (pl. közeli hozzátartozó halála, lakásban 

történt káresemény , melyek nagy anyagi kihatással járnak) s a térítési díj megfizetését 

átmenetileg vállalni nem tudja. 

 

(7) A térítési díj mentesség maximum 2 hónapra adható. 

 

(8) Igénybevevő a térítési díj mentesség iránti kérelmét a Pápakovácsi Közös Hivatalnál 

nyújthatja be, a mentességről a polgármester dönt. 

 

 

20/B.§ (1)2;3;7  Az étkeztetés intézményi térítési díja: 700.-Ft/ebéd. 

 

(2)2;3;5;6Az étkeztetés személyi térítési díja: 400.-Ft/ebéd. 

 

(3) Az étkeztetésben résztvevők a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kötelesek az étkezési 

térítési díjat megfizetni az önkormányzat házipénztárába. 

 

 (4) A szolgáltató az étkeztetést éthordóban házhoz szállítva biztosítja. 

 

11. Családsegítés 
 

21.§ (1) A családsegítő szolgálat a megelőző tevékenységek körében az alábbi feladatokat 

látja el: 

a) figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a nagy 

számban előforduló, az egyén és a család életében jelentkező probléma okait és jelzi azokat az 

illetékes hatóság, vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé; 

b) veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet, ennek keretében 

elősegíti különösen az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények gyermekjóléti 

szolgálat, a gondozási központ, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és 

magánszemélyek részvételét a megelőzésben. 

(2) A családsegítési tevékenységet az önkormányzat Pápakörnyéki Önkormányzatok 

Feladatellátó Társulása útján látja el. 

(3) a családsegítő szolgáltatás térítési díja 0 Ft. 

 

12. Gyerekjóléti szolgáltatás 
 

22.§ Az Önkormányzat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulásán keresztül 

látja el a gyermekjóléti szolgáltatási feladatait, melyek a térítési díja 0 Ft. 

 

13. Falugondnoki szolgálat4 
22/A.§ (1) Az Önkormányzat az Szt. 60. § (1) bekezdésében leírtak biztosítására 

falugondnoki szolgálatot működtet. A falugondnok az Önkormányzat alkalmazásában áll, 

mint közalkalmazott. 

(2)A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott szociális ellátási feladatot a szakmai 

program részletesen tartalmazza. A szakmai program e rendelet l. melléklete. 



(3) A falugondnoki ellátás iránti kérelmet a  polgármesternél, sürgős szükség esetén a 

falugondnoknál lehet előterjeszteni. 

 (4) Az önkormányzat a falugondnoki szolgáltatás ellátásához gépjárművet biztosít. A 

gépjármű használatára vonatkozó szabályozást a szakmai program 1. függelékeként a 

„Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat” tartalmazza. 

(5)   Ganna  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnok által    

biztosított    szolgáltatásokról a helyi Hírmondó újságban tájékoztatja a lakosságot. 

 

 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 
 

23.§(1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Ganna  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

többször módosított, 5/2007./VII.25./  önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási 

szabályokról,  valamint 7/2001.(VI.13.) önkormányzati  rendelete a lakáscélú  támogatásról. 

 

Ganna, 2015. február 10. 

 

 

                                Nagy Ottó                                                                Bóka Istvánné 

                                polgármester                                                                     jegyző 

                                                                      

 

 

 

 
1 Módosította és kiegészítette a 6/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet 2015. július 1-i 

hatállyal. 
2 Módosította  a 12/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 2016. január 1-i hatállyal 
3 Módosította a 3/2016.(III.30.) önkormányzati rendelet 2016. április 1-i hatállyal. 
4 Kiegészítette a 6/2016. (V.04.) önkormányzati rendelet 2016. június 1-i hatállyal. 
5Módosította a 9/2016.(VII.29.) önkormányzati rendelet 2016. augusztus 1-i hatállyal. 
6Módosította a 14/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelet 2017. január1-i hatállyal. 
7Módosította a 15/2016.(XII.06.) önkormányzati rendelet 2017. január1-i hatállyal. 
8Módosította a 8/2017.(V.30.) önkormányzati rendelet 2017. július1-i hatállyal. 
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Nagy Ottó 

polgármester 

BEVEZETÉS 1 

Jelen településképi arculati kézikönyvben szeretnénk vizsgálni és be-

mutatni minden gannai lakos és érdeklődő számára településünk eltérő 

karaktereit, jellegzetességeit. A két egyutcás település egyesítéséből 

létrejött falunak különleges hangulata van, nem véletlenül választotta 

a gróf Esterházy család temetkezési helyéül.  Ganna különleges arcula-

tát szeretnénk megőrizni és alapként biztosítani az újabb területek be-

építéséhez. Ebben nyújt segítséget a kézikönyv elemzése, mely rávilágít 

a lehetőségekre és követendő példákkal mutat utat az új építkezések-

hez.  

 



 

4 
 

 

 

Ganna község Veszprém megye északi részén, a Pápai járásban, Pápától délre, a Bakony északnyugati 
lábánál fekszik. A település jelenlegi formája két egyutcás kisfaluból jött létre. A település első említése 
egészen régről, 1171-ből származik, amikor Tata asszony és testvére Peregrin Nagygannát és Kisgannát 
a bakonybéli apátságnak adományozta. A török idők után az Esterházy család használta a területet, hogy 
pápai és ugodi várait helyreállítsa az itteni nyersanyagokból. A bakonybéli apátság ugyan visszakövetelte 
birtokát, de az Esterházy család németekkel és elnémetesedett horvátokkal kötött szerződést 1748-1752 
között a betelepítésre. 1785-ben a lakosok száma Nagygannán 474, Kisgannán pedig 187 volt. 
Nagygannát és Kisgannát 1940-ben egyesítették és Ganna néven létrejött a ma is ismert település. Ekkor 
800 fölötti volt a lakosság száma, ami azóta sajnos folyamatosan csökken, de az utóbbi két évben elkez-
dett növekedni. 2017-ben a statisztikai adatok alapján 275-en lakják Gannát. 

GANNA BEMUTATÁSA 

2 



 

5 
 

  



 

6 
 

 

 

  
Nagygannán, 1770-ben fából készült templom. Helyette az Esterházy család mauzóleumának szánt, Szent 

Kereszt Felmagasztalására felszentelt, neoklasszicista műemléki védettségű bazilika épült, melynek terveit 

Charles de Moreau készítette, építtetője pedig Esterházy Miklós volt. A bazilika mindösszesen 10 éven ke-

resztül épült, 1808-1818-ig. Az Esterházy család a község szépsége és nyugalma végett döntött amellett, hogy 

Gannán építi meg a családi mauzóleumot. Számos Esterházy mellett itt nyugszik az építtető Esterházy Miklós, 

Esterházy Bálint a Monarchia moszkvai nagykövete, Esterházy Miksa a Magyar Atlétikai Club alapítója, vala-

mint itt helyezték végső nyugalomra Esterházy Péter írót is 2016-ban. A bazilika mellett kapott helyet a plé-

bániaház, mely szintén műemléki védelem alatt áll. 
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Az egykori zsúpfedeles imaház helyett épült meg Kisgannán, a ma is álló műemlék kápolna, Szent 

Vendel tiszteletére. Esterházy Károly, a későbbi egri püspök 1768-ban emeltette a kis templomot.  
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  A Fő utca mentén mind Kisgannán, mind pedig Nagygannán számos helyi védelem alatt álló épület és 

egyedi tájérték (pl. gólyafészek, kerekes kút, 450 éves hársfa, feszület) található. Ezek közül néhány: 

Fő utca 106. lakóház 

 

Fő utca 78. lakóház 
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Fő utca 108. lakóház 

 

Fő utca 21. lakóház 
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A két egyutcás település egyesülésével egy hosszan elnyúló egyutcás település alakult ki. A fő utca mentén 
ezzel a történelmi beépítéssel találkozhatunk, melyet tovább emel a sok helyi védelemmel ellátott épület, 
valamint az út menti egyedi tájértékek. A településen számos karbantartott portával találkozhatunk, azonban 
a felújított és új épületek mellett sajnos előfordulnak erősen leromlott állagú épületek is. 

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

GANNÁN 4 
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  Ganna község teljes közigazgatási területe Érzékeny Természeti Terület kategóriába tartozik. Több felé meg-
található az Országos ökológiai hálózat magterületei, folyosói és pufferterületei. Országos védettségű terü-
letek közül északon van lápterület, valamint a településen több forrás is van. Mindkét objektum ex lege vé-
dettségű.  
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Történelmi beépítés 

A település főútja Kisganna és Nagyganna főútjainak egyesülésével jött létre. Az út két oldalán árok 

és széles zöldfelület található, melyeket fákkal és egyéb növényekkel ültettek be. A fasorok és házak 

között kapott helyet a járda. A nagy szélességű közterületek jól elkülönítik a lakóházakat az autók 

számára fenntartott úttesttől. 
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Új beépítés  

A község növekedésével együtt újabb területeket jelöltek ki beépítésre. Kialakítottak egy tömböt a település 

déli határánál, valamint a korábbi Kisganna és Nagyganna közötti területen létesítettek új beépítéseket. 
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Intézményi területekbe tartozik a Ganna központjában lehatárolt községháza, valamint az újonnan kiala-

kított Bokréta Vendégház a település belterületének déli határánál, 

Intézményi területek 
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TELEPÍTÉS 

A történelmi, falusias lakóterületen ol-

dalhatáron álló beépítést kell alkal-

mazni, az épületek utcai homlokvona-

lát pedig az építési hely utcai határvo-

nalára kell helyezni. 

A nem az utcára merőleges, illetve in-

dokolatlan mértékben hátrahúzott la-

kóház építése nem javasolt.  

KERÍTÉS  

A lakótelkek közterülettel érintkező határára 1,5 – 2 méter magas, lehetőség szerint tömör kerítést kell 
építeni. A kerítés létesítésénél figyelembe kell venni, hogy útcsatlakozásoknál a szabad látást nem lehet 
gátolni, illetve 60 centiméternél magasabb növényzetet nem szabad ültetni. 
 

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 5 

Történelmi beépítés 

KERÍTÉS – jó példák 
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TETŐFORMA

  

 

Gannán épületet csak 
magastetővel lehet építeni. Az 
épület főtömegének gerincirá-
nyát az utcavonalra merőlegesen 
kell létesíteni. A tetőhajlásszög-
nek 40o és 45o közötti 
meredekségűnek kell lennie. 
 
Tetőhéjazatként javasolt a cse-
répfedés, de sötét tónusú kisele-
mes hatású fedés alkalmazása is 
lehetséges.  

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK) 

 

A községben hagyománya van az 

anyaghasználatnak is. A lakóépü-

leteknek a helyi építészeti ha-

gyományoknak megfelelően va-

kolt homlokzati megjelenést kell 

biztosítani. 

Festésnél figyelembe kell venni, 

és a településre jellemző halvány 

színezést kell alkalmazni (pl. fe-

hér, sárga, barna és ezek árnya-

latai). 
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MAGASSÁG   

 

A történelmi beépítésű te-

rületeken a házak magas-

sága közel azonos. A háza-

kat úgy kell építeni, hogy az 

utcaképbe illeszkedjen, a 

szomszédos épületektől ne 

térjen el lényegesen a ma-

gassága. 



 
 

23 
 

  

A történelmi beépítésű területeken a házakat homlokzati kapcsolattal az utcavonalra építették, előkert 
nélkül. A zöldfelületeket az oldal- és hátsókertekben alakítják ki. A kertek napjainkban egyre inkább elve-
szítik gazdasági szerepüket, többnyire rekreációs, pihenőkert céllal alakítják ki őket. 
 

KERT 

 

ABLAK 

 A közterületekkel homlokzati kapcsolatban álló épületek az ablakokon keresztül nyitnak az utcára. Az 
ablakok Gannán sokszínűek, lehetnek egy- vagy kétszárnyúak, és eltérő osztatúak. A történelmi be-
építésű területeken történelmi beépítésű területeken ajánlott az ablakok esetén fa anyagok, vagy fa 
mintájú fóliázott műanyag ablakok alkalmazása. 

ABLAK, AJTÓ – jó példák 
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Új beépítés 

TETŐFORMA

  

 

TELEPÍTÉS 

Az új beépítésű területeken is oldalhatáron álló beépítést kell alkalmazni, azonban az épületeket előkert-

tel is ki lehet alakítani. A nem az utcára merőleges, illetve indokolatlan mértékben hátrahúzott lakóház 

építése nem javasolt.  

Szintén magastetővel kell kialakítani az épületeket, de itt már laposabb tető kialakítása is megengedett 
(akár 35o). Tetőhéjazatként javasolt a cserépfedés, de sötét tónusú kiselemes hatású fedés alkalmazása 
is lehetséges.  

Az egységes utcakép megtartása érdekében javasolt a halvány, telítetlen pasztell színek alkalmazása, de 

ettől el lehet térni az új beépítésű területeken. Azonban a harsány, csillogó színhasználat nem megenge-

dett. 

 

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK) 

 

KERÍTÉS  

A tömör kerítés itt nem jellemző, áttört kerítéseket kell kialakítani maximálisan 160 cm-es magassággal, 
amelyből a tömör lábazat legfeljebb 60 cm magasságig épülhet, felette fa lécezésű vagy fém kerítésme-
zőkkel. 
 

KERÍTÉS – jó példák 
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Az újonnan beépült területeken már gyakoriak az újfajta, szigetelő nyílászárókat láthatunk, amik elsődlegesen 

egy-, vagy kétszárnyúak és egy, vagy több osztatúak, valamint gyakran eltérhetnek a négyzet/téglalap alak-

zattól. Lehetőség van utólag felszerelt redőnytokok használatára, de lehetőség szerint a rejtett, vagy fa min-

tázatú szerkezetek a javasoltak, amik színűkben megegyeznek a nyílászáróval.  

 

ABLAK – jó példák 
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RÉSZLETEK – POZITÍV MEGOLDÁSOK 
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6 

SPORTTELEP

  

 

ZÖLDTERÜLET 

Kisgannán található a község sportpályája. Az állandóan növényzettel borított terület a pihenést és testedzést 

szolgálja, ennek megfelelően ilyen célt szolgáló épületet lehet csak elhelyezni (sétaút, tornapálya).   
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TEMETŐ 

 

Az egykori Nagyganna északkeleti végén található a község egyik temetője, míg a volt kisgannai temető a 

településtől északra, a külterületen van. 

7 
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 
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