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Tisztelt Képviselő-testület! 

 A Békés Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevételt tett Békés Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
11/2009. (III. 27.) rendeletével kapcsolatosan. A Kormányhivatal 2011. december 1-ig írta elő a 
szükséges módosítások elvégzésének határidejét. 

A Kormányhivatal az alábbi észrevételeket fogalmazta meg: 

• Önkormányzati rendeletben a szociális intézmény vezetőjének illetve a jegyzőnek nem lehet 
feladat- és hatáskört megállapítani. Ötv. 2. §, 9. § 

• Azokat a rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni, amelyeket magasabb szintű 
jogszabály tartalmaz vagy pontatlanul ismétli meg más jogszabály szövegét. Jat. 3. §  

• A támogató szolgálatért fizetendő térítési díj csökkentésének, elengedésének eseteit, 
feltételeit önkormányzati rendeletben kell meghatározni. Szoc. tv. 115. § (3) 

Előzetes hatásvizsgálat: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni 
kell.  

a) Ennek során vizsgálni kell a rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását.  
• A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásvizsgálat: Társadalmi hatása a módosítani kívánt 

rendelkezéseknek nincs.  
• A rendelet megalkotása sem környezeti sem egészségügyi hatást nem von maga után. 
• A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincsen.   

b) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
adottak. 

Helyi rendeletünkben hatályon kívül helyeztük a magasabb szintű jogszabály által már szabályozott 
rendelkezéseket, illetve a szociális intézmény vezetőjének illetve a jegyzőnek megállapított feladat- 
és hatáskört. (1. §, 2. §, 3. §, 4. §, 6. §) 

A támogató szolgálatért fizetendő térítési díj csökkentésének, elengedésének feltételeit a 
rendeletben meghatároztuk. (5. §) 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen 
elfogadni. 
 

Békés, 2011. november 21.  

          Izsó Gábor  
polgármester 

…………………………… 
Jogi ellenjegyző 

 
 
 

…………………………… 
Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./….. (…. ….)  
 

önkormányzat i  rendelete  

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓ L 
szóló 11/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

(TERVEZET) 
 

 
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, a 115. § (3) bekezdésében, 
valamint 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 11/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

1.§ E rendelet célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezéseinek megfelelően meghatározza a Békés 
város által biztosított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletes szabályait. 
 

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed  - az  Szt. 3. § - ban foglaltakkal összhangban -   Békés 
város közigazgatási területén:  

a) lakóhellyel rendelkező:  

aa) magyar állampolgárokra, 
ab) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
ac) hontalanokra,  
ad) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

b) az Szt. 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre. 
 
(2) Az egyéb illetékességi okokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezései 
az irányadók. 

 
3. §  Hatályát veszti a Rendelet 4.§ (3) bekezdése, 12. §-a, 42. § (1) bekezdése. 
 
4. §  A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

10.§ (2) A szociális ellátások iránti igény benyújtásakor a kérelmező köteles saját, illetve 
családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat igazolni az Szt. 10. § (1)-(2) 
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bekezdésének rendelkezései alapján. Vállalkozók esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
igazolását kell csatolni a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadójának alapjáról. 
 

5. § A Rendelet 40. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

40.§ (1) A Támogató szolgálat alaptevékenysége: 

a) személyi segítség, 
b) speciális személyi szállítás, 
c) információnyújtás, tanácsadás. 

(2) A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. 

(3) A Támogató szolgálat térítési díjának rendkívüli mérséklésének esetei:  

a) az ügyfél olyan ellátás igénybevétele miatt kéri a szállítást, ami helyben nem 
biztosítható ( pl. : speciális orvosi centrumba szállítás),  

b) az ügyfél 100 km-t meghaladó szállítást igényel, 
c) az ellátást igénylő rendkívüli élethelyzete, krízishelyzete indokolja (átmeneti 

jövedelem-kiesés, betegség), 
d) a térítési díj mérséklése lehetséges oly módon is, hogy az ellátottat kísérő 

hozzátartozó szállításáért a szolgálat térítési díjat nem számol fel, 
e) a szolgálat a szállítást a Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási 

Pénztári Szakigazgatási Szerve által megfizetett útiköltség díjjal azonos 
összegért vállalja az ellátás nyújtását. 

 
6.§ A Rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

41. § A közösségi ellátások célja - összhangban az Szt. rendelkezéseivel  - a betegek 
lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá a gyógyulásuk és rehabilitációjuk 
elősegítése. 

 
7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
B é k é s , 2011. december 1. 
 
 
 Izsó Gábor       Tárnok Lászlóné 
 polgármester       jegyző 
  
 
A rendelet kihirdetésre került:  
 
2011. december ….. napján 
 
 
 
Tárnok Lászlóné 
 jegyző 


