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Tisztelt Képviselő-testület!
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2012. január 1-jei hatálybalépéssel
módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályait.
A módosítások a következőkben foglalhatók össze:
− a szociálisan rászorulók részére a lakásuk fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásiakhoz nyújtandó támogatást a korábbiaktól eltérően
nem a képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben a polgármester,
hanem a jegyző állapítja meg.
− A települési önkormányzat a törvényben felhatalmazást kapott arra,
hogy rendeletében a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság
egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás
jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a
rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet
rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által
életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel
kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és
rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának
biztosítására irányuló kötelezettség írható elő. A rendeletben megállapított
feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de
legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő
tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania. Amennyiben a
kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz
eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell
szüntetni.
− A korábbi rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazás, mely szerint a
települési önkormányzat rendeletében megállapítja a helyi

lakásfenntartási támogatás szabályait, hatályon kívül helyezésre került,
ezért az erre vonatkozó szabályozást törölni szükséges rendeletünkből.

A képviselő-testület 2012. január 25-i ülésén elfogadta a kistérség szociális
szolgáltatástervezési koncepcióját. Koncepció az egész kistérségre vonatkozóan
tartalmazza a szociálisan hátrányos helyzetűek számára biztosítandó szociális
szolgáltatási feladatokat, hiszen ezen feladatok ellátását a kistérség települései közösen
látják el a Szociális Alapellátó Intézmény Intézményfenntartó Társulás útján.
A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (1)
bekezdése alapján a 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy
társulás 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 működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben
meghatározott szervezetek képviselői.
Tekintettel arra, hogy a koncepció kistérségi hatókörű, javasoljuk a rendeletünkben
foglalt szociálpolitikai kerekasztal kibővítését a kistérségi önkormányzatokkal.
Fentieknek megfelelően előkészítettük a szociális ellátások és az egyes szociális
szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III. 30.) önkormányzati
rendeletünk módosításának tervezetét.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy módosult a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény, melynek új 5. § (1a) bekezdése alapján ha a felhatalmazás
jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a társulási
megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának
szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási
megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi
önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban
résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.
Fentiek értelmében rendeletünk megalkotásához a tatai kistérségi önkormányzatok
képviselő-testületek hozzájárulása szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
módosító rendeletet megalkotni szíveskedjen!
Tata, 2012. január 30.
Michl József
polgármester

Bálint Anita
irodavezető
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../2012.(....) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól
szóló 9/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1

§ A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 9/2009.(III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. §-a
helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17.§ (1) A kistérségi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
a) Tata Város Önkormányzat mindenkori szociális feladatait ellátó
bizottságának elnöke
b) Tata Város Polgármesteri Hivatal szakirodájának vezetője
c) Szociális Alapellátó Intézmény igazgatója
d) Szociális Alapellátó Intézmény Családsegítő Szolgálat szakmai vezetője
e) Szociális Alapellátó Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője
f) Szociális Alapellátó Intézmény Támogató Szolgálat szakmai vezetője
g) a Tatai Kistérségi Időkorúak Otthona igazgatója
h) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Csoportjának vezetője
i) HELP Esőemberekért Egyesület képviselője
j) Magyar Vöröskereszt Tatai Csoportjának vezetője
(2) Meghívottként tanácskozási joggal részt vesz a kistérségi szociálpolitikai
kerekasztal munkájában:
a) kistérségi önkormányzatok polgármesterei
b) Tata Városi Gyámhivatal vezetője
c) kistérségi védőnői szolgálatok képviselői és
d) kistérségben működő bölcsődék vezetői.”
2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. február 20-án lép
hatályba.
(2) A rendelet 1. §-a 2012. április 1-jén lép hatályba és 2012. április 2-án hatályát veszti.
(3) Hatályát veszti a Rendelet 6. §-a.
(4) Ez a rendelet 2012. április 2-án hatályát veszti.
Michl József
polgármester

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról,
valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló
……/2012. (……) önkormányzati rendeletének indokolása
Általános indokolás
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2012. január 1-jei hatálybalépéssel
módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályait.
A kistérség elfogadta szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. A szociális
ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (1) bekezdése
alapján a 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás helyi
szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban
meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel
kísérésére. Tekintettel arra, hogy a koncepció kistérségi hatókörű, javasoljuk a
szociálpolitikai kerekasztal kibővítését a kistérségi települések képviselőivel.
A rendeletmódosításban a fenti jogszabályi változások átvezetése történik meg.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal kistérségi fórummá bővül és kiegészül a
kistérséghez tartozó községi önkormányzatok képviselőivel.
A 2. §-hoz
Az önkormányzati rendelet 2012. február 20-án lép hatályba, majd azt követően,
miután minden rendelkezése beépült az alaprendeletbe, 2012. április 2-án hatályát
veszti.
A (3) bekezdés a rendelet helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályainak
hatályon kívül helyezésére vonatkozik.

