
1 

 

III-4 

Készítette: dr. Kormányos László jegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. december 11-i ülésére 

 

Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.2.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2013. július 1. 

napjával hatályba lépő rendelkezései szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 

állami feladat. Ettől az időponttól a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosítja a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. A Főigazgatóság a feladat biztosítását, a működési 

engedéllyel rendelkező fenntartókkal kötött feladat ellátási megállapodás alapján biztosítja. A 

szolgáltatás biztosítására kapott szolgáltatói díj évek óta nem fedezték a szolgáltatásra 

fordított költségeket, az ellátott települések önkormányzatai évről évre részt vállalnak a 

szolgáltatás működéséhez szükséges források biztosításában. 

 

Ennek nyomán a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 

31. napján az alábbi döntést hozta: 

 

„236/2017. (X.31.) Kt. határozat 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást a továbbiakban nem kívánja működtetni, a 

feladatot 2018. február 1. napjától átadja a feladatellátásra kötelezett állami fenntartó 

intézményének. Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a feladatellátás 

ütemezésére vonatkozóan folyatasson tárgyalásokat a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltségének Igazgatójával, és tegye meg a szolgáltatás 

szolgáltatói nyilvántartásból való törléséhez szükséges intézkedéseket. 

 

Határidő: 2017. november 15. 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző  

   Mészárosné Hrubák Mária intézményvezető” 

 

A feladatellátás átadása – csúszással – megtörtént a Békés Megyei Hajnal István Szociális 

Szolgáltató Centrum részére. 

 

Fentiek alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.2.) 

önkormányzati rendeletből ki kell vezetni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás 

biztosítására vonatkozó részeket. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi rendelet-

tervezet elfogadására. 

 

„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

       …../2018. (XII. ……) önkormányzati rendelete 
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a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

szóló 6/2011. (III.2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 62. § (2) 

bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdés f) pontjában 

meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 6/2011. (III.2.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdés d) pontja hatályát veszti.  

 

(2) A R. 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„11. § A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások esetén az intézményi ellátás nem 

indokolt, ha az ellátást igénybe vevő a szolgáltatást 60 napot meghaladó ideig nem veszi 

igénybe, ide nem értve a fekvőbeteg gyógykezelés időtartamát.” 

 

(3) A R. 13. § (1) bekezdés a) pontja hatályát veszti. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2018. december ….. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti.  

 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. december …...  

 

 

      dr. Nagy Béla György      dr. Kormányos László 

             polgármester                             jegyző 

 

Záradék: a rendelet kihirdetése 2018. december ….. napján megtörtént. 

 

Medgyesegyháza, 2018. december …...  

 

       dr. Kormányos László 

         jegyző” 

 

Medgyesegyháza, 2018. december 07. 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                   polgármester 

                                                                                             

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. 

   jegyző 


