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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat a szociális rendelet módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézménynél vizsgálatot 
tartott.  Az ellenőrzés során jelezték, hogy a társult települések rendeletein módosítani szükséges oly 
módon, hogy meg kell jelölni azt a jogszabályt, ami a társulásban ellátott feladatok részletszabályait 
tartalmazza. A módosítás csupán technikai jellegű. 
 
A részletszabályokat Szentendre Város Önkormányzatának, mint székhelytelepülésnek a mindenkor 
hatályos személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 18.§-sa szerint az előterjesztés egyben a rendelet indokolása 
is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására. 
 

Rendeletalkotási javaslat  

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a települési támogatásokról, 
egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletének 
módosításáról szóló rendeletét. 
 
 
Budakalász, 2018. május 17. 
 

 Rogán László 
 polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2018.(  ) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§ 
(3) bekezdésében, 45.§-ában, és a 134/E § -ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § és 29.§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásokról, egyes szociális 
ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R) 20.§-sa helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Budakalász Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokat az alábbiak szerint 
biztosítja: 
1.) A Kalászi Idősek Klubja (2011 Budakalász, Táncsics M. u. 19.) – mint Budakalász Város Önkormányzat 
fenntartásában működő intézmény – által az alábbiak szerint:  

- nappali ellátás; 
- házi segítségnyújtás; 
- étkeztetés. 

2.) Családsegítő és gyermekjóléti feladatok biztosítása: 
  a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott 
családsegítés és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat Budakalász Város közigazgatási területén a Budakalász Város 
Önkormányzata részvételével működő Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény biztosítja. 
  b) Az ellátásokra vonatkozó részletszabályokat Szentendre Város Önkormányzatának, mint 
székhelytelepülésnek a mindenkor hatályos személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.  

c) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 120.§-sa alapján a Dunakanyari 
Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással (2000 Szentendre, Városház tér 3.) kötött szerződés 
útján fenntartott Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény (2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 19.) 
által, a 2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 19. szám alatti ingatlan, mint feladat ellátási hely biztosításával: 
családsegítés;  
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; 
3.) Bölcsődei ellátások biztosítása 

a) Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász Petőfi tér 1.) a gyermekek napközbeni 
ellátását, nappali gondozás keretében, munkanapokon nyitva tartó Budakalászi Bölcsőde (székhely: 2011 
Budakalász Budai út 10. telephely: 2011 Budakalász Mályva u 1/b.) útján látja el, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. és 42/A.§-ban foglaltak szerint. 

b) A bölcsődei ellátásokat és azok igénybevételét, valamint az intézményi térítési díjakat külön 
önkormányzati rendelet tartalmazza.” 

Záró rendelkezés 
2. § 

Ez a rendelet 2018. június 2. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 

Rogán László       Dr. Udvarhelyi István 
polgármester         jegyző 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. május 31-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2018. június 1.napján 
megtörtént. 
Dr. Udvarhelyi István jegyző  
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A települési támogatásokról, egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló, 2/2015.(II.20.) számú rendelet módosításáról szóló 

önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 
a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 
tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 
törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 
hatásvizsgálata. 

 
 

 

1.) A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: nincsenek 

  

2.) A tervezett jogszabály  környezeti és egészségi következményei 

A tervezett jogszabálynak környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 

3.) A tervezett jogszabály  adminisztratív terheket befolyásoló hatásai : nincsenek 

 

4.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A Pest Megyei Kormányhivatal észrevételei miatt szükséges a rendelet felülvizsgálata. 

 

5.) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása 
nem szükséges. 
 
 
 


