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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. július 20-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 30/2015.(VII.31.) 

 önkormányzati rendelet felülvizsgálatára  

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítők: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  Andorkó Mihályné hatósági irodavezető 

Tóth Árpádné intézményvezető 

  Molnár Jánosné titkársági előadó 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ügyiratszám: 3476/2017. 

Melléklet: - rendelet-tervezet  

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015.(VII.31.) 

önkormányzati rendeletét az elmúlt évben többször is felülvizsgálta és egységes szerkezetben 

fogadta el, amely egyrészt a szociális támogatási formák átalakítása miatt vált szükségessé, 

másrészt jogszabályi követelményeknek tettünk eleget. 

 

Jelen esetben a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban 

Szt.) változásai miatt a személyes gondoskodást nyújtó ellátások fejezetén belül, a 

kormányhivatal szakmai segítségnyújtása alapján vált szükségessé a módosítás. 

 

A rendelet 22. § (3) bekezdésének módosítása szükséges, mivel az Szt. 63. § (7) bekezdés a) 

pontja alapján, „amennyiben a házi segítségnyújtás során, szociális segítés biztosítása esetén 

személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát 

ismételten el kell végezni.” Tehát a vizsgálat lefolytatása nem lehetőség, hanem kötelezettség.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

javaslataival kiegészíteni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2017. július 5. 

 

 

Tisztelettel:  

 

 

        Tóth József 

        polgármester 
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Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017. (…..) önkormányzati rendelet-tervezete 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) 

önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Polgár Város Önkormányzatának Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 30/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet 22. § 

(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„22. §  (3) Házi segítségnyújtásban az a szociálisan rászoruló személy részesíthető, akinek 

gondozási szükségletét az intézményvezetője megállapította. A gondozási szükséglet vizsgálata 

keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy 

személyi gondozás indokolt. A gondozási szükséglet elvégzését követően az értékelő adatlap 

másolati példányát át kell adni az igénylőnek, törvényes képviselőnek. Amennyiben a házi 

segítségnyújtás során szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása 

válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni.” 

 

2. § 

 

 Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Polgár, 2017. július 20. 

 

 

 Tóth József      dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester       jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2017. június …..án 

       dr. Váliné Antal Mária 

           címzetes főjegyző  

 


