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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. júniusi ülésére 
 

Tárgy:  a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
 önkormányzati rendelet alkotásának kezdeményezése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2013. június 30. napjával való megszűnése miatt, annak 
jogutódjaként megalakult Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás  Társulási Megállapodása értelmében, a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 5. § (1a) bekezdése felhatalmazó rendelkezését alkalmazva, 
kezdeményezzük önkormányzati rendelet megalkotását tárgyi ellátások igénybevételére vonatkozóan, melynek személyi és 
területe hatálya az Önkormányzati Társulást alkotó  Felgyő Község Önkormányzata és Tömörkény  Község 
Önkormányzata és Csanytelek Község Önkormányzata közigazgatási területére és területén élőkre terjed ki, 
ezért a Jat. fent említett rendelkezése értelmében ezen Önkormányzatok Képviselő-testületei előzetes 
hozzájárulására van szükség tárgyi rendelet megalkotásához. 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás jogutódlással átvette az eddig a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása fenntartásában lévő: 

a) Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon, 
b) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ és 
c) Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 

felügyeleti, irányítási feladat- és hatáskörét, valamint az alapítói jogok gyakorlását. 
A fenti b)-c) pontban jelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése feletti rendelkezési 
jogánál fogva, az intézmények működésének biztosítása érdekében, a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 92. § (1) bekezdése b) pontját alkalmazva köteles önkormányzati 
rendeletben szabályozni a Társulás székhely települése önkormányzata képviselő-testülete az Szt. 92. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint: 
 a)   a személyes gondoskodás formáit, 
 b)   az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját, 
 c)   az intézményvezető külön eljárás nélkül nyújtott ellátás meghatározását, 
 d)   azt, hogy a külön eljárás keretében milyen ellátás nyújtható, 
 e)   az ellátások megszűnésének eseteit és annak módjait, 
 f)   a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésnek  
       és elengedésnek eseteit és módjait, 

g) az intézményvezető és az ellátást igénybevevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket. 
 
Az előterjesztéshez csatolt tárgyi önkormányzati rendelet  az Szt. fent idézett felhatalmazás szerinti tartalmi 
szabályozásoknak, továbbá a Jat. és annak végrehajtására kiadott 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben foglalt 
előírásoknak  formai szempontból is megfelel. 
Ezen önkormányzati rendelet alkotásával és 2013. július 1. napjával való hatályba léptetésével lehetővé válik a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1)  bekezdés 8. 
pontjában szabályozott szociális ellátás önkormányzati kötelező feladat- és hatáskör gyakorlása, a feladatellátás 
folyamatossága és az intézmények  működését garantáló költségvetéséhez szükséges (intézményi térítési díj 
formájában megjelenő) saját bevétel összege szedésének biztosítása. 
 

  



Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 1. 
mellékletének módosításával, az eddigi Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásába adott szociális 
intézménye működtetése jogát átruházta a jogutód Önkormányzati Társulásra, melynek a Jat. értelmében nincs 
jogalkotási joga, ezért a Társulás Társulási Megállapodásában rögzített, vagy annak hiányában, a Társulás székhely 
települési önkormányzata képviselő-testülete jogosított és a Jat. 5. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében 
köteles megalkotni, mely jogot nem ruházhatja tovább. 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Társulás székhely települése jegyzője eleget tett mint a jogszabály 
előkészítője számára a Jat. 17. §-ában  előírt előzetes hatásvizsgálat készítési és a Jat. 18. §-ában szabályozott 
indokolási kötelezettségének, melyet az önkormányzati rendelet-tervezet elengedhetetlen részeként ezen 
előterjesztéshez mellékelünk. 
 
Indítványozzuk tárgyi előterjesztés megvitatását, - Felgyő és Tömörkény Községek Önkormányzatai Képviselő-
testületei előzetes hozzájárulása és a Képviselő-testület Bizottságai véleményének ismeretében – változtatást nélküli 
elfogadását és a csatolt önkormányzati rendelet megalkotását.  
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. június 21. 
 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 
 

 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester                                                                                                  jegyző   


