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El terjesztés

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. szeptemberi ülésére

Tárgy: „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról
szóló” rendelet  véleményezése

Tisztelt Képvisel -testület!

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellen rzési és Felügyeleti F osztálya a hatályos „A személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról” szóló
Csongrád Város Képvisel -testülete 10/2011. (III. 24.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellen rzési és Felügyeleti F osztálya szerinti szakmai
segítségnyújtás alapján „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a
fizetend  térítési díjakról” szóló új rendelet megalkotását javasolta, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény, valamint a jogszabályszerkesztésr l szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 2011. január 01. napjától
hatályban lév  el írásaira.

Az el terjesztés mellékletét képez  „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l,
valamint a fizetend  térítési díjakról” szóló  rendelet tervezet a jogalkotási törvény figyelembevételével készült.

A Törvényességi és Ellen rzési Felügyeleti F osztály - a helyi rendelet felülvizsgálatáról adott - szakmai
véleményében rögzített javaslatok az új rendelet tervezetbe beépítésre kerültek, illetve a javasolt részek átgondolása,
módosítása, törlése megtörtént.
Egyúttal a rendelet tervezet 21.§ (1)-(2) bekezdése - Szociálpolitikai Kerekasztalra vonatkozó rendelkezései - „A
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III törvény 58/B. § (2) bekezdése értelmében: „A 2000 f  feletti
lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a megyei, f városi önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz
létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel
kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás
területén szociális intézményeket m ködtet  fenntartók képvisel i, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képvisel i.”
módosul a jelenleg hatályos rendelethez képest, amennyiben a Társulási Tanács az erre vonatkozó döntését
meghozza.

A rendelet tervezet 21.§ (1) bekezdésében rögzítésre kerül, hogy Csongrád Város Önkormányzata, mint a Társulás
székhely települése a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások fejlesztése, az ellátások színvonalának
hatékonyságnak javítása, a feladatok kontrollálása, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott
feladatok megvalósulásának, és végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében szociálpolitikai
kerekasztalt m ködtet.

A rendelet tervezet 21.§ (2) bekezdésében a kerekasztal tagjai kerülnek bemutatásra:

A kerekasztal tagjai:
- Csongrád Város Önkormányzata Egészségügyi- Szociális- és Ifjúsági Bizottság képvisel je
- Felgy  Község Önkormányzata képvisel je
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel je
- Tömörkény Község Önkormányzata képvisel je
- Szociális Ellátások Intézménye intézményvezet je
- Piroskavárosi Id sek Otthona intézményvezet je
- Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezet  igazgatója
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezet je
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezet je
- Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthona képvisel je
- Máltai Szeretetszolgálat képvisel je
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- Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének képvisel je
- Csongrád Kistérség Többcélú Társulása és a Társulás Munkaszervezetének képvisel je
- Római Katolikus Egyház képvisel je

A rendelet tervezet elfogadásával Csongrád Város Önkormányzata, mint a Társulás székhely települése m ködteti a
Társulás Szociálpolitikai Kerekasztalát.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk tárgyi el terjesztés és az ahhoz csatolt rendelet-tervezet és határozati javaslat véleményezését és
változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. szeptember 14.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz

…./2011. (IX 15.) Ökt határozat

Tárgy: „A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról
szóló” rendelet  véleményezése

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete elé
beterjesztend  tárgyi rendelet-tervezetet megtárgyalta és az alábbiakat rögzíti:

A Képvisel -testület elfogadja a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásában adott
felhatalmazás alapján a Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete által megalkotandó, ezen határozat 1.)
melléklete szerinti tartalmú tárgyi rendelet-tervezetet

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa Elnöke és Munkaszervezet Vezet je (Csongrád)
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Irattár


