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I n d o k o l á s

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, annak igénybevételéről és a szolgáltatások térítési
díjakról szóló rendelet hatályon kívül helyezésének kezdeményezése

A fenti tárgykörben önkormányzatunk képviselő-testülete 3/2010. (III. 12.) önkormányzati
rendeletében szabályozta a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működtetett Remény
Szociális Alapszolgáltatási Központ, mint szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást biztosító intézmény,
a fenntartó által a szociális intézmény alapító okiratába foglalt feladatok végrehajtását, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján. Az Szt. ezen szakaszát a jogalkotó akként módosította, hogy beiktatta a (2)
bekezdésbe, hogy amennyiben a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási
megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint
rendeletet alkot. Az érintett társulási megállapodás módosítása és 2011. március 1-jei hatályba léptetése
megtörtént, melyben a 4 alapító, kistérséget alkotó önkormányzat egyező véleményét rögzítve, a kistérség
székhelye: Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete vált jogosulttá tárgyi rendelet
megalkotására és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működtetett
szociális intézmények által ellátandó feladatok és azok igénybevételéért fizetendő térítési díjak
megállapítására. A Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendelet-tervezetében
foglaltakat tárgyi rendelet-tervezettel azonos időben, egy napirendi pontban, két alpontban terjesztem be, a
képviselő-testületet és szervei szervezeti és működési szabályzata 56.  §  (1) bekezdésében foglalt rendelet
alkotás kezdeményezése tárgyában kapott felhatalmazás alapján.
Az Szt. 140/C. §-a értelmében, mindazon önkormányzat képviselő-testülete, amely önkormányzati
társulásban, vagy kistérségi társulásban vesz részt, az önkormányzat képviselő-testülete, a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 2011. január 1-jén hatályos
rendeletét 2011. április 1-jéig felülvizsgálja, abból a célból, hogy társulási megállapodásban erre kijelölt
önkormányzat (jelen esetben Csongrád Város) rendelete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat.
Ahhoz, hogy eleget tehessen mindkét jogalkotó (Csongrád Város és Csanytelek Község Önkormányzata
képviselő-testülete) az Szt.-ben foglaltaknak, szükséges a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-
testülete elé terjesztendő rendelet-tervezet véleményezése, hiszen ezen rendelet-tervezet tartalmazza a
településen működtetett azon szociális intézmény által ellátandó feladatokat és az intézmény által nyújtott
alap- és szakosított ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak összegét, amelyhez önkormányzatunk
2011. évi költségvetéséből átadott pénzeszközként kiegészítő pénzügyi forrást biztosít a társulás költségvetéséhez a szociális
intézmény működtetésének finanszírozásához.
A jogbiztonság érvényesítése okán, elkerülhetetlen, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
(Jat.) 3. §-ban foglaltak alkalmazása, amely kimondja, hogy azonos vagy hasonló életviszonyokat vagy hasonló
módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet
indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A Jat. 5. § (2) bekezdése értelmében: a felhatalmazás jogosultja
(egyrészt Csongrád Város Önkormányzata képviselő-testülete, másrészt Csanytelek Község
Önkormányzata képviselő-testülete) a jogi szabályozásra másnak további felhatalmazást nem adhat.
A (4) bekezdést alkalmazva nem kerülhető el tárgyi rendeletek megalkotása, mivel a felhatalmazás jogosultja a
jogszabályt köteles megalkotni.
A Jat. 10. § (1) bekezdése a) pontját alkalmazva kezdeményezem tárgyi rendelet hatályon kívül
helyezését, hivatkozva a (2) bekezdésben írtakra. A hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet
végrehajtottá vált és azáltal, hogy helyette, azonos tárgykörben, felhatalmazás alapján más jogalkotó alkot
rendeletet, így a jogszabály rendelkezéseiben érintettek jogai nem sérülnek, hiszen a jogalkotásra
felhatalmazott rendelet-tervezetét az azonos tárgykörű rendeletét hatályon kívül helyező képviselő-testület
előzetesen véleményezi és javaslatot tesz annak esetleges változtatására, ill. változtatás nélküli elfogadására.
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