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Üsz.:22-195/2015.    Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó  

      ellátásokról, azok igényléséről és a 
fizetendő térítési díjakról szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 

      Mell.: 1 pld. rendelettervezet 
       (hatásvizsgálati lap, indokolás) 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendeletet az alábbiakra tekintettel szükséges 
módosítani: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 210/2015.(XI. 24.) KNÖT 
határozatával módosította a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai 
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását, valamint ezzel összefüggésben 
módosította az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) 
önkormányzati rendeletét, a módosítások alapján 2016. január 1-jétől már nem a Kiszombor 
Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás a Kiszombori Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény (a továbbiakban: KSZGYI) fenntartója. 
 
A Társulási megállapodás módosításával a KSZGYI keretében ellátott szociális és 
gyermekvédelmi feladatok már nem érintik a társult településeket, a feladatellátás a 
továbbiakban nem terjed ki Ferencszállás község és Klárafalva község közigazgatási területén 
élő természetes személyekre. 
 
Fentiekre tekintettel szükséges az ezzel kapcsolatos rendelkezések módosítása. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet 
módosítása tárgyában dönteni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. december 10. 
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernőné 
 polgármester 



          TERVEZET! 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének   

____/2015. (_____) önkormányzati rendelete  
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,  

azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról szóló  
16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) és (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 

„2. § 
 

A rendelet hatálya Kiszombor nagyközség közigazgatási területén élő természetes 
személyekre terjed ki.” 
 

2. § 
 
Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása a 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: fenntartó) által fenntartott 
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (a továbbiakban: intézmény) útján 
történik.” 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.  
 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 
    polgármester       jegyző 
 
 

A rendelet kihirdetésének időpontja: _______________ 
            Dr. Kárpáti Tibor 
          jegyző 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
___/2015.(______) önkormányzati rendelethez 

 
 
Társadalmi hatás: A rendelet hatálya a módosítást követően nem terjed ki Ferencszállás 
község és Klárafalva község közigazgatási területén élő természetes személyekre. 
 
Gazdasági hatás: Nincs jelentős gazdasági hatása. 
 
Költségvetési hatás: Nincs jelentős költségvetési hatása. 
 
Környezeti és egészségi következmények: Nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 210/2015.(XI. 24.) KNÖT határozatával módosította a Kiszombor Térségi 
Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását, 
valamint ezzel összefüggésben módosította az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendeletét, a módosítások alapján 2016. 
január 1-jétől már nem a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai 
Önkormányzati Társulás a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény fenntartója. A 
Társulási megállapodás módosításával a KSZGYI keretében ellátott szociális és 
gyermekvédelmi feladatok már nem érintik a társult településeket, a feladatellátás a 
továbbiakban nem terjed ki Ferencszállás község és Klárafalva község közigazgatási területén 
élő természetes személyekre. A jogszabály módosítására a testületi döntések következtében 
van szükség. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
Kiszombor, 2015. december 10. 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 



INDOKOLÁS 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
___/2015.(______) önkormányzati rendelethez 

 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 210/2015.(XI. 24.) KNÖT 
határozatával módosította a Kiszombor Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai 
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását, valamint ezzel összefüggésben 
módosította az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) 
önkormányzati rendeletét, a módosítások alapján 2016. január 1-jétől már nem a Kiszombor 
Térségi Szociális, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás a Kiszombori Szociális 
és Gyermekjóléti Intézmény fenntartója.  
 
A Társulási megállapodás módosításával a KSZGYI keretében ellátott szociális és 
gyermekvédelmi feladatok már nem érintik a társult településeket, a feladatellátás a 
továbbiakban nem terjed ki Ferencszállás község és Klárafalva község közigazgatási területén 
élő természetes személyekre.  
 
A jogszabály módosítására a testületi döntések következtében van szükség. 
 
A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
 
Kiszombor, 2015. december 10. 
 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyző 
 


