Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testületének
22/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásának
módosításáról.
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször
módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 62. §.(2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról
szóló 6/2011.(IV.28.) rendeletét ( a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1.§. A R. 13.§. (3) bekezdése módosul:
„13. §. Szociális étkeztetés
(3) A szociálisan rászoruló részére az étkeztetést az önkormányzat biztosítja szolgáltatói
szerzıdés alapján heti 6, de minimum heti 5 napon. A szociálisan rászorult igazolni köteles,
ha a kérelmében leírt igénybevételi napok számától eltér (pl. kórházi kezelés, rokoni
látogatás). Az igazolást elızetesen a Polgármesteri Hivatal ügyintézıjénél kell benyújtani.
2.§. A R. 14. §-a (4) bekezdéssel egészül ki:
(4) A gondozott igazolni köteles, ha a kérelmében megjelölt gondozási igénytıl eltér (pl.
kórházi kezelés, rokoni látogatás). Az igazolást elızetesen a Polgármesteri Hivatal
ügyintézıjénél kell benyújtani.

3.§. Záró rendelkezések
(1)
A rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követı napon
hatályát veszti.
(2)
Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban
foglaltak szerint.

Dr. Császár Károlyné s.k.
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde s.k.
jegyzı

Kihirdetési záradék:
A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 22/2012.(XII. 21.)
rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Csörög, 2012. december 21.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyzı
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi
önkormányzat feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati
rendeletet alkot.
A települési önkormányzat az 1993. évi III. törvény 62.§.(2) bekezdésében felhatalmazást
kapott, hogy az étkeztetés jogosultsági feltételek részletes szabályait önkormányzati
rendeletben határozza meg.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §- hoz
Az 1993. évi III. törvény 62.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazással élve a képviselıtestület az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályainak meghatározásáról
döntött egyrészt a jogosult folyamatos ellátása, a szolgáltatói szerzıdés fenntartása, másrészt
az önkormányzati tervezhetıség érdekében.

2. § - hoz
A képviselı-testület lehetıséget biztosít a jogosultak kérelmükben megfogalmazott
étkeztetési és gondozási igényeinek eltérésére a leírt, méltányolható, valamint a gondozási
szükséglet szerint, és megjelöli az igazolásokat.
A jogosult (étkezı és gondozott) igazolni köteles, ha a kérelmében megjelölt gondozási
igénytıl eltér (pl. kórházi kezelés, rokoni látogatás). Az igazolást elızetesen a Polgármesteri
Hivatal ügyintézıjénél kell benyújtani.

3.§ - hoz
A rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követı napon hatályát
veszti, beolvad az alaprendeletbe.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásának módosításáról szóló
rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az elızetes hatásvizsgálattal a
jogszabály elıkészítıje felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2)
bekezdése alapján a hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezık vizsgálata szükséges.
Társadalmi hatás:
A rendelet megalkotása elısegíti a rászoruló jogosultak rendszeres ellátását, a szolgáltatói
szerzıdés fenntartását, és az önkormányzati tervezhetıséget.
Gazdasági, költségvetési hatások:
A rendelet megalkotásának költségvetési hatása a kiszámíthatóság és tervezhetıség.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egészségügyi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A rendelet elfogadása elenyészı adminisztratív teherrel jár.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotása elısegíti a rászoruló jogosultak rendszeres ellátását, a szolgáltatói
szerzıdés fenntartását, és az önkormányzati tervezhetıséget.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
Rendelkezésre állnak.

