Tárgy: Szociális rendelet módosítása.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
2017. december 17-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. §
(1) bekezdése szerint:
„(1) Az ügyfél az önkormányzati hatáskörben lévő szociális ellátásra irányuló kérelmét
szóban vagy írásban a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) szociális ügyintézőjénél, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmét a
személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetőjénél terjeszti elő. A képviselő-testület a
szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja.”
Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvény 43. § (8) bekezdés c) pontja már 2017. január 1jétől hatályon kívül helyezte a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. §-át, ami önkormányzati hatósági ügyben
lehetővé tette az elektronikus ügyintézés kizárását önkormányzati rendeletben.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján pedig az
elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek
elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani. Az Eügyintézési tv. 1. § 17. pontja alapján ez a kötelezettség a helyi önkormányzatra is kiterjed.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelet elfogadásával a szociális
rendeletünk 4. § (1) bekezdésének utolsó mondatának hatályon kívül helyezését a bekezdés
oly módon történő újraszabályozásával, ami lehetővé teszi az E-ügyintézési tv-ben
meghatározott elektronikus ügyintézést.
Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület
tájékoztatását, ezért itt kell szólnom arról, hogy a tervezett rendeletmódosításnak nincs
jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, nincs környezeti és egészségi
következménye, nincs jelentős adminisztratív terheket befolyásoló hatása. Arról van csupán
szó, hogy szociális ügyekben is érkezhet be elektronikusan kérelem, illetve az ügyfél kérheti
az elektronikus kapcsolattartást. Ez persze egyelőre az érintett ügyfélkörben nem lesz
jellemző, de a technika fejlődése és az egyre megfizethetőbb elektronikus, telekommunikációs
szolgáltatásoknak köszönhetően jelentkezhet erre igény. A jogszabály megalkotásának
szükségességét a fent megjelölt, valamint az indokolásba foglalt okok indokolják. A
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jogalkotás elmaradása a Kormányhivatal intézkedését vonhatná maga után. A jogszabály
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak. Bár a szociális ügyek nem képezik a 2018. január 01-től induló, elektronikusan
intézendő ügyeket magába foglaló ASP rendszer részét, a jelenlegi információink szerint a
2018 januárjától számunkra is kötelező ASP rendszerhez kapcsolódóan az egyéb hatósági
ügyek elektronikus ügyintézésére is rendelkezésünkre állnak majd a megfelelő feltételek.
Szentgotthárd, 2017. december 6.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Melléklet
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/… . (… . … .) önkormányzati rendelete
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló
6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés
b) pontjában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8a. pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet
4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ügyfél az önkormányzati hatáskörben lévő szociális ellátásra irányuló kérelmét
szóban vagy írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus
úton, a jogosultság megállapításához szükséges igazolások, nyilatkozatok csatolásával a
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal), a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmét a személyes gondoskodást nyújtó
intézmény vezetőjénél terjeszti elő.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Császár-Bartakovics Csaba
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a … . év … hó
…-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve: … . év … hó … napján.
Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző
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Indokolás:
1. §-hoz: Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes
törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvény 43. § (8) bekezdés c)
pontja 2017. január 1-jétől hatályon kívül helyezte a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. §-át, ami
önkormányzati hatósági ügyben lehetővé tette az elektronikus ügyintézés kizárását
önkormányzati rendeletben.
Az E-ügyintézési tv. 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre
kötelezett szervezetek (így a helyi önkormányzat is) 2018. január 1. napjától
kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak
szerint biztosítani.
2. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

4

