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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. márciusi ülésére

Tárgy:  Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, annak igénybevételéről és a szolgáltatások térítési
díjakról szóló rendelet hatályon kívül helyezésének kezdeményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy képviselő-testületünk a 12/20011. (II. 11.) Ökt határozatával
jóváhagyta a 2011. március 1-jén hatályba lépett Társulási Megállapodást, melynek aláírása ezen
határozatban adott felhatalmazás alapján megtörtént.
A pontja értelmében: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre
kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.
A Csongrádi Kistérség székhely településeként, Csongrád Város Önkormányzata fent írt feladatra való
kijelölése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 92. § (1)
bekezdése b) pontját alkalmazva  a társulási megállapodás módosítását vonta maga után, melynek értelmében
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint székhely település rendeletet alkot, amely
rendelet a Csongrádi kistérség területén lévő Társulás által fenntartott intézményekre nézve
kötelező érvényű.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 5. § (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosítottja
(jelen esetben Csongrád Város Önkormányzata képviselő-testülete) a jogszabályt (rendeletet) a szociális
intézmények intézményi térítési díjának megállapítására köteles megalkotni.
Tekintettel arra, hogy ugyanazon tárgykörben kiadott, egyazon időben nem lehet hatályban Csongrád Város
Önkormányzata Képviselő-testülete és Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete által alkotott jogszabály,
ezért a fent írt jogszabály alkotására vonatkozó felhatalmazás okán, a képviselő-testület tárgyi rendelete
hatályon kívül helyezését kezdeményezzük.
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete várhatóan 2011. március 24. napján tárgyalja
előterjesztésünkhöz kapcsolódó (külön előterjesztésként beterjesztett, ahhoz csatolt) tárgyi rendelet-
tervezetét, melyet 2011. március 25. napjával javasolnak hatályba léptetni.
A  fent  írtakból  következik,  hogy  a  leírtakhoz  igazodva  kerülhet  sor  a  fent  írt technikai rendelet
megalkotására, a vonatkozó önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, a csatolt rendelet-
tervezetben foglaltak szerint.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasoljuk tárgyi előterjesztés és az ahhoz csatolt rendelet-tervezet  véleményezését és változtatás nélküli
elfogadását.

Csanytelek, 2011. március 3.
Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyző
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