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Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez 

 
Az eddigi jogalkotó, Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete jogalkotói jogát elveszítette azzal, 
hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2013. június 30. napjával megszűnik és a jogutódjaként 
megalakult Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása értelmében (a Jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése felhatalmazó rendelkezését alkalmazva) székhely 
településként Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete vált jogosulttá 2013. július 01. napjától az 
tárgyi önkormányzati rendelet alkotására. A rendelet alkotását lehetővé teszi, hogy Csongrád Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 1. napján hatályon kívül helyezi a  személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2012. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletét.  
 

R é s z l e t e s    I n d o k o l á s 
a Bevezető részhez 

 
A rendelet-tervezet bevezető-része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az önkormányzat 
képviselő-testülete számára a jogalkotás törvényi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást ad (az Alaptörvény 32. 
cikke (2) bekezdése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a) 
önkormányzati rendelet megalkotására, származékos jogalkotói hatáskör feltüntetését az önkormányzat feladatkörét 
meghatározó szabályokat az (Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja, az Szt. 60. § (3)-(4) bekezdése, 62. § (2) bekezdése, 
115. § (3) bekezdése és a vonatkozó Kormányrendeletekben foglalt) feladatkörében eljárva, Felgyő Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását, 
továbbá az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
véleményének kikérését foglalja magába. 
 

1. §-hoz 
 

E rendelet hatályát az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Tagjaira Csanytelek Község Önkormányzata 
közigazgatási területén kívül, Felgyő és Tömörkény Községek Önkormányzata közigazgatási területére terjeszti 
ki a jogalkotásról szóló törvény felhatalmazása szerint eljárva. 
 

2. §-hoz 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáinak szabályozásával. 
 

3. §-hoz 
 

A szociális alapszolgáltatás és szakosított ellátás igénybevételének rendjét, a kérelem benyújtásának helyét nevesíti. 
 
 
 

4. §-hoz 

  



 
Az intézményvezetők által alkalmazható, az ellátást igénylő személyek soron kívüli elhelyezéseinek szabályait foglalja 
magába. 
 

5. §-hoz   
 

A szociálisan rászoruló személyek definícióját tartalmazza 6 pontban felsorolva, életkor, egészségi állapot, 
hajléktalanság, hátrányos munkaerő-piaci helyzetre tekintettel. Az ellátás megszüntetése szabályain túl a 
szociálisan nem rászorult személyek térítési díjfizetési kötelezettségét szabályozva. 
 

6. §-hoz 
 

A házi segítségnyújtás megszüntetésének eljárási szabályait rögzíti. 
 

7. §-hoz 
 

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatkörét részletezi 9 pontban. 
 

8. §-hoz 
 

Nappali ellátást igénybe vevőkre vonatkozóan szabályozza azok körét, akik nem vehetik igénybe ezt a 
szolgáltatást, valamint rögzíti az ellátás megszüntetése iránti szabályokat. 
 

9. §-hoz  
 

Ápolást- gondozást nyújtó intézmények idősek otthona ellátása igénybe vételének helyét rögzíti és az ellátás 
megtagadásának okait. 
 

10. §-hoz 
 

A szociális szakosított ellátások után fizetendő térítési díjak összegének mellékletbe sorolását írja elő valamint a 
személyi térítési díjak elengedésének, mérséklésének szabályait. Ezen szakasz utal a szociálisan nem rászorultak 
térítési díj fizetési kötelezettségére és a befizetések rendjére. 
 

11. §-hoz  
 

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet hatályba léptetése 
időpontját, amelynek rövidségét az indokolja, hogy annak tartalmi változatlansága felkészülést nem igényel az 
érintettek számára, a rendelet-tervezet megismerhetősége a rendelet-tervezet hirdetményben való közzétételével 
biztosított volt, iránta érdeklődés nem mutatkozott, így ezért a javasolt időpontja: 2013. július 1. napja. A rendelet 
az önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhető, a községi könyvtárban és a hivatalban megtekinthető, a 
település lakossága a havonta megjelenő helyi lapban, a Csanyi Hírmondóban kap jegyzői tájékoztatást a 
rendelet hatályba lépéséről. A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és 
tisztsége, a záradék szövege, amely a rendelet kihirdetése időpontját az önkormányzati szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott formátumban tartalmazza. 
 

1. melléklethez 
 

 A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ szolgáltatásai igénybe vétele után fizetendő térítési díj összegét 
tartalmazza. 
 

2. melléklethez 
 

A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szolgáltatásai igénybe vétele után fizetendő térítési díj összegét 
tartalmazza. 

 



 
3. melléklethez 

 
A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon étkezési térítési díjakból adott kedvezményeket tartalmazza 
 

 
4. melléklethez 

 
A  szociálisan nem rászorult személyek térítési díjának meghatározását tartalmazza.  
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. június 21. 
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