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Tárgy: Az önkormányzat szociális intézménye szolgáltatásairól szóló rendelet  hatályon kívül helyezésének
kezdeményezése

Tisztelt Képvisel - testület!

Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi önkormányzati rendelet – tervezet
el terjesztésében már jeleztem, hogy javaslatot fogok tenni tárgyi rendelet hatályon kívül helyezésére,
melyet az alábbiakkal indokolok.

Önkormányzatunk 2007. augusztusában átadta az általa alapított szociális intézmény fenntartói jogát, annak minden
jogosítványával és kötelezettségével együtt, a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján és kétoldalú megállapodás szerint a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának, melynek m ködtetésében önkormányzatunk alapító tagként vesz részt. Az
intézmény m ködése pénzügyileg, finanszírozási szempontok szerint  el nyös, hiszen takarékos gazdálkodással
lehet vé válik, hogy önkormányzatunk éves költségvetéséb l átadott pénzeszköz formájában csökken  összeg  kiadással kell
számolni, viszont nem direkt, hanem közvetett módon hoz döntést a helyi képvisel - testület az
intézményre vonatkozóan, a Társulási Tanácsban képvisel je, az önkormányzat polgármestere által, a
testület felhatalmazásának megfelel en.

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény és abból levezetett a
Jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (Jat.) is kimondja, hogy alacsonyabb  szint  jogszabály
(helyi rendelet) nem lehet ellentétes magasabb szint  jogszabállyal (pl. törvény, vagy
Kormányrendelettel).
A szociális intézményben nyújtandó kötelez  alapszolgáltatások és szakosított ellátások körét maga a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. (Szt.)
szabályozza, ezért annak helyi rendeletben való megismétlése indokolatlan és az
Alkotmánybíróság (AB) döntése értelmében felesleges is,  mivel túlszabályozáshoz, ill.
párhuzamos jogalkotáshoz vezet.
A szociális intézmény m ködéséhez szükséges személyi, tárgyi, m ködési feltételek helyi rendeleti szabályozás nélkül
ugyanolyan hatékonysággal, biztos  pénzügyi háttérrel, a szakma szabályainak és az annak szabályszer sége ellen rzésére
hivatott szerv m ködési engedélyében foglaltak szerint látja el a határkörébe tartozó feladatait, a fenntartó döntéseit
érvényesít  helyi intézményvezet  irányítása mellett.
Az Szt.92. § (1) bekezdésében írt rendeletalkotással a (2) bek. szerinti szabályozással a képvisel - testület
határozza meg a szociális intézmény e körben való mozgásterét, a szakmai programban való
megjelenítéssel, a jogszabály végrehajtásával, a Társulási Tanács határozatával való jóváhagyásával.
Megítélésem szerint nem elég a tárgyi rendelet tárgyának megváltoztatása, hanem egyértelm  jogszabályba
foglaltan kell érvényre juttatni a döntéshozatali jogosítványokat. Ennek módja, hogy a „régi” tárggyal
megmarad a hatályon kívül helyezett rendeletekr l szóló rendeletben a szóban forgó jogszabály, tehát
„nem merül feledésbe” hogy volt az önkormányzatnak ilyen tárgyú rendelete, ugyanakkor a rendelet záró
rendelkezéséb l is kiderül a Jat.-nak való megfeleltetés.

mailto:jegyzo:@csanytelek.hu


A jogállamiság f pillére a jogbiztonság így  biztosított, a fenti törvényi szabályozása okán, amiben az
érdek-képviselet ugyanúgy megoldott, mint a jogi képviselet kérdése a szolgáltatást igénybe
vev k számára.
Így sem jogi, sem anyagi, sem érdeksérelem nem éri a szociális ellátást igénybe vev t és mulasztásban
megnyilvánuló törvénysértést sem követ el önkormányzatunk képvisel - testülete azzal, hogy tárgyi
rendeletét hatályon kívül helyezi, akként, hogy egy újonnan kiadott rendelettel szabályozza az intézményi
szolgáltatások igénybe vételének szabályait és térítési díjaik összegét.

Tisztelt Képvisel - testület!

A fenti indokaim alapján kezdeményezem tárgyi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését az
új rendelet megalkotásával egyidej leg (annak záró rendelkezései között) akként, hogy az
önkormányzat rendeleteinek hatályon kívül helyezésér l szóló 17/2007. (XI. 29. ) Ökt rendeletét
egészítse ki ezen tárgyi rendelettel. Javaslom kezdeményezem megvitatását, annak változtatás nélküli
elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2009. március 17.
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