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Monostorapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen
módosított 4/2007. (V.1.) számú rendelet ( továbbiakban: Rendelet) módosítására a
következőket rendeli el:
1.§
A Rendelet 40. §-a (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (6) Az önkormányzat az étkeztetés körébe tartozó feladatok ellátását a „Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulás Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat”
székhelye: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. kötött társulási megállapodás alapján biztosítja. A
Szolgálat határozza meg az étkeztetést biztosító intézményt.”
2. §
A Rendelet 40. §-a az alábbi, (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az ellátás igénybevételének feltételeit, a fizetendő térítési díjakat Ábrahámhegy
település Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete
tartalmazza.”
3.§
A Rendelet 41 § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (3) Az önkormányzat a házi segítségnyújtás körébe tartozó feladatok ellátását a „Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulás Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat”
székhelye: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. kötött társulási megállapodás alapján biztosítja.”
4. §
A Rendelet 41 §-a az alábbi, (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ellátás igénybevételének feltételeit, a fizetendő térítési díjakat Ábrahámhegy
település Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2011.(IV.1.) Ökt. számú rendelete
tartalmazza.”
5. §
A Rendelet 44. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1)Az önkormányzat családsegítő szolgáltatáshoz való hozzájutást más személyes
gondoskodást nyújtó intézmény keretében, annak önálló szakmai egységében, a szolgáltatás
ellátási szerződés útján történő igénybevételével biztosítja, melynek neve, címe: „Tapolca és

Környéke Kistérség Többcélú Társulás Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat” székhelye: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3. „
Hatálybalépés
6. §

(1) Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 40. § (1) – (5) bekezdései,
valamint (7) bekezdése és a Rendelet 41. § (4) bekezdése hatályát veszti.

Monostorapáti, 2011. március 23.

Hárshegyi József
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

A rendeletet kihirdetve:
Monostorapáti, 2011. március 31.

Takács Lászlóné
körjegyző

INDOKOLÁS

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási
tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény módosította a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, melynek jelen rendelkezése
2011. január 01. napjától hatályos. A módosító rendelet 13. §.-a a következőt mondja ki:
13. § Az Szt. 92. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról
a) a helyi önkormányzat,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási
megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak
szerint
rendeletet alkot.”

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Balaton-Felvidéki Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat útján társulásban látjuk el Monostorapáti településen a házi
segítségnyújtást, az étkeztetést, családsegítést és a gyermekjóléti szolgálat feladatait.
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás 34. oldalán található az
alábbi rendelkezés:
A közös fenntartású intézmények esetén a Társulási Tanács, mint fenntartó:
- határozza meg az intézményben fizetendő térítési díjat, költségtérítést, az igénybe vehető
kedvezményeket,
- ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, jogszabálysértés esetén
intézkedik annak megszűntetéséről,
- ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét,
- gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről,
- az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- kikéri a véleményezésre jogosult szervek véleményét az intézmény működését érintő
lényeges döntés meghozatala előtt. Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az
intézmény megszűntetése, az intézmény típus, forma megváltoztatása,
- javaslatot tesz az intézmény gazdálkodási jogkörére, annak megváltoztatására,
- javaslatot tesz az Intézmény átszervezésére, megszűntetésére, tevékenységi körének
módosítására,
- gondoskodik a belső szabályzatok jogszerűségének, a gazdálkodás pénzügyi, gazdasági
ellenőrzéséről,
- évente egy alkalommal értékeli az intézményben folyó szakmai munkát, értékelését
nyilvánosságra hozza.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítására létrehozott közös intézmény esetén a
az ellátás igénybevételének feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról Ábrahámhegy település
önkormányzatának képviselőtestülete rendeletet alkot.
Ezek alapján Ábrahámhegy település önkormányzatának képviselő-testülete alkot rendeletet
az ellátás igénybevételének feltételeiről, a fizetendő térítési díjakról, mely rendelet alapján
szükséges a saját helyi rendeletünket módosítani a szociális étkeztetésről illetve a házi
segítségnyújtásról szóló rendelkezések jogharmonizálásával.

