
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2012.(II.16.) 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 § (1) 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 a 
következőre módosul:
„17.§.
(1) A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kistérségi szociálpolitikai 
kerekasztalt hoznak létre.
(2) A kistérségi szociálpolitikai kerekasztal feladata különösen a kistérség szociális 
szolgáltatástervezési koncepciójának véleményezése, megvalósulásának és  
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.
(3) A kistérségi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:

a) Tata Város Önkormányzat mindenkori szociális feladatit 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

(4) Meghívottként tanácskozási joggal:
a) kistérségi önkormányzatok polgármesterei
b) Tata Városi Gyámhivatal vezetője
c) kistérségi védőnői szolgálatok képviselői
d) kistérségben működő bölcsődék vezetői

(5) A kistérségi szociálpolitikai kerekasztal elnöke Tata Város Önkormányzat  
mindenkori szociális feladatait ellátó bizottságának elnöke.
(6) A kistérségi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább 
egyszer ülést tart.

(7) A kistérségi szociálpolitikai kerekasztal meghatározza saját működési rendjét.”

A rendelet megalkotásának napja: 2012. február 15.



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 április 2-án hatályát veszti.
(3) Hatályát veszti a Rendelet 6. §-a.
(4) Ez a rendelet 2012. április 2-án hatályát veszti.

Michl József  Dr. Kórósi Emőke
polgármester              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

8/2012. (II.16.) 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.


