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E L  T E R J E S Z T É S
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

2012. augusztusi ülésére

Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról szóló
Önkormányzati  rendelet-tervezet véleményezése

Tisztelt Képvisel -testület!

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy önkormányzatunk Képvisel -testülete a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulásában Csongrád Város, Felgy  és Tömörkény Községek önkormányzataival közösen jogi személyiséggel
rendelkez  többcélú társulás létrehozásáról döntött, melyet az akkor hatályos vonatkozó jogszabályokban
írtaknak megfelel Társulási Megállapodásban rögzítettek és hagytak jóvá a Képvisel -testületek. Ezt a
Társulási Megállapodást már több ízben módosította a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa, el tte a
Képvisel -testületek véleményét kikérve. Képvisel -testületünk a 39/2012. (VII. 03.) Ökt határozatával
jóváhagyta a 2012. július 17-én hatályba lép  Társulási Megállapodást, melynek aláírása ezen határozatban adott
felhatalmazás alapján megtörtént.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 92. § (1) bekezdése b) pontja
értelmében: „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  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 (el zetes egyeztetéseket követ en) a Társulási Megállapodás módosítását vonta maga után, mely
módosítás következtében a társulási megállapodás tartalmazza, hogy az ágazati törvényekben meghatározott
feladatok teljesítése érdekében a Tanács által hozott döntésekr l a Társulásban résztvev  önkormányzatok
Képvisel -testületei által megnevezett Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete, mint székhely
település rendeletet alkot, amely rendelet a Csongrádi kistérség területén lév Társulás által fenntartott
intézményekre nézve kötelez  érvény .
A jogalkotásról  szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 5. § (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosítottja (jelen
esetben Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete) a jogszabályt (rendeletet) a szociális intézmények
intézményi térítési díjának megállapítására köteles megalkotni,  az  (1a)  bekezdés  szerint  akként,  hogy  a Társulásban
résztvev  önkormányzatok Képvisel -testületeinek hozzájárulása szükséges.
Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete el re láthatóan 2012. augusztus 30. napján tárgyalja ezen
el terjesztéshez csatolt tárgyi rendelet-tervezetét, melyet 2012. szeptember 1. napjával javasolnak hatályba
léptetni.
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Tisztelt Képvisel -testület!

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

Csanytelek, 2012. július 30.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyz

…./2012. (VIII. 03.) Ökt határozat

Tárgy:  Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételér l, valamint a fizetend  térítési díjakról
             szóló önkormányzati rendelet-tervezet 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 Csongrád Város Önkormányzata Képvisel -testülete által megalkotandó,
ezen határozat 1.) melléklete szerinti tartalmú tárgyi rendelet-tervezetet a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásában adott felhatalmazás alapján és a Jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXX. törvény 5. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva hozzájárul tárgyi rendelet alkotásához.

Határozatról értesítést kap:
- Csongrád Város Önkormányzata Polgármestere (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezet je (Csongrád)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


