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E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról
szóló módosított 10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosítása.

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Általános Igazgatási Iroda
Décseyné Raposa Mária irodavezető

Megtárgyalja: Valamennyi Bizottság

Meghívott: --------

Tisztelt Képviselő-testület !

Az Országgyűlés 1993-ban alkotta meg a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló III. tv-t, melyet azóta több alkalommal módosított. A törvény
86.§ (2) bekezdés c) pontja alapján, az a települési önkormányzat, amelyiknek a
területén tízezer főnél több állandó lakos él, a szociális alapszolgáltatások
(étkeztetés, házi segítségnyújtás) biztosítása mellett köteles biztosítani a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A szociális alapszolgáltatásokat biztosító
intézmény keretén belül, az intézmény szervezésében ez a szolgáltatás
biztosíthatóvá válik, de a helyi szabályozást, a szolgáltatás elérhetőségét a helyi
szociális rendeletünkben (10/2006.) (III.20.) Kt. rendelet) is szabályozni kell. A
törvény és a végrehajtási rendelet részletesen szabályozza az ellátást igénybe
vevők körét, ezt azonban rendeletünknek is tartalmaznia kell.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló módosított
10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosításáról



szóló rendelet tervezetet elfogadja és
/2008. (___. __.) Kt. rendeletei közé iktatja.

T a p o l c a , 2008. szeptember 24.

Á c s János s.k.
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
……../2008. (IX. 30.) Kt. rendelete

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló
módosított

10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosításáról.
( T e r v e z e t )

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV.tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi
III. törvényben /továbbiakban: Szt./ valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvényben
/továbbiakban: Gyvt./ kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet
alkotja.

1.§

A rendelet 4.§ (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:

4.§ (2) Személyes gondoskodás iránti kérelmek közül

b) étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, Idősek Klubjába, Hajléktalanok Átmeneti Szállására
történő felvétel, gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére,
családsegítésre irányuló kérelmek elbírálása a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet Vezetőjének hatáskörébe tartozik.

2.§

A rendelet az alábbi alcímmel és a 32/A. §-al egészül ki:

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

32/A.§

(1) A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük
miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára
képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai
betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő
krízishelyzetek elhárítása céljából az ellátás biztosítása a Szociális
és Egészségügyi Alapellátási Intézet feladata.

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátása során
a Szt. 65.§ és az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 28-29.§-ában foglaltak
az irányadók.



3.§

Jelen rendelet 2008. október 15-én lép hatályba.

Jogharmonizációs záradék

4.§

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai
között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt
Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. tv. 3.
§-ával összhangban, az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel
összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

T a p o l c a ,2008. szeptember 24.

Á c s János Dr. Imre László
polgármester jegyző


