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a szociális ellátási formák szabáIyozásáról szótó
41 20 1 5.(ll.27. ) ö n korm ányzati re n deiet m ód os ítás á ró l

Földeák Község Önkormányzatának Képviselő-testÜlete az Alaptörvény g2. cikk (2)
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szólÓ 2o1i. évi CufiXiX'
törvény 13. s (1) 8. pontjában biztosítottfeladatkörében eljárva, a Szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi llt. törvény 1.s (2) bekezdésében, a 2.S -aoán, a 26. $-
ában,45.$-ában, a 92. $ (1) bekezdés b) pontjában, és (2) bekezdésében, 13'. s (4) bekezdds
d) és g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

í.s
A Rendelet 7. s (í0} bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Szociális Bizottság a (9) bekezdés szerinti esetben kérheti a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat közreműködését a támogatási összeg megfelelő felhasználásában azzal, hogy a
megállapított támogatásiösszeg kizárótag a helyi kereskedelmi üzletekben használható
fe!.

2.S
A Rendelet í8. s (í) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

3.S
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Jog harmon lzációs záradék

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2oo6l12glEK (2006. december 12.) európai
parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak való megfelelést szolgálja.
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jegyző

Záradék: A rendelet a Képviselő-testület a 2019. március 27-i ülésén fogadta el. A rendelet
2019- március 28-án, hirdetőtáblán történő kifÜggesztéssel kerÜlt kihirdetásre.

Földeák' 2019' március 28.



ELŐZETES HATÁsvEsGÁLAT

Földeák község Önkormán Wata Képviselö-testületének
A szociális ellátási formák szabályozásáról

41201 9.(ll l.28.) önkormányzati rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény í7.$.a alapján}

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A412015.(ll'27.) önkormányzati rendelet meghatározza a pénzbeli és természetbeni ellátások
formáit, azok igénybevételének módját, valamint az onkormányzat által nyújtott szociális
szolgáltatásokat, személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat. Az önkormán1zat
koltségvetési helyzete határozza meg az egyes személyek, családok részére megállapítható
települési támogatás mértékét, rendszerességét. A rendelet felülvizsgálata után és a
gyakorlati tapasáalatainak figyelembe vételével, illetve a Földeáki Egyesített EgészségÜgyiés
Szociális lntézmény intézményvezetőjének javaslata alapján szükség van a Rendelet
módosítására.

Társadalmi, gazdasági' költségvetési hatás:

A rendkívüli települési támogatás Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat együttműködése
esetén _ a konfliktusok elkerülése érdekében - sztikség Van a megállapított támogatás
felhasználásá nak szabályozására.

Környezeti és egészségi következmények:

Nem releváns

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nem releváns

A jogszabály alkatmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pónzügyi
feltételek:

Személyi feltételek: A Család- és Gyermekvédelmi Szolgálatnál egy alkalmazott dolgozik,
akinek a munkarendje/ideje nem teszi lehetővé, hogy 7' $ (9) bekezdése szerint megállapított
támogatás felhasználása vidéken is megoldható legyen.
Szervezeti, tárgyi és pénzügyifeltételek rendelkezésre állnak, váltoáatást nem igényelnek.

Földeák, 2019. március 22.



lNDoKoLÁs
Földeák község Önkormán yzata Képvlselő.testületének

A szociális ellátási formák szabályozásáról
4/20í 9.(lll.28') önkorm ányzati rendeletéhez

(a Jogalkotásról szÓló 20í0. évl CXXX. törvény í8.$-a alap|án)

FtÍldeák kÖzség Képviselő_testülete megalkotta a szociális ellátási formák szabályozásáról
szó|ó 412015.(l].27.) önkormányzati rendeletet, mely meghatározza a pénzbeli és
természetbeni ellátások formáit, azok igénybevételének módját' valamint az önkormányzat
által nyújtott szociális szolgáltatásokat, személyes gondoskodást nyújtó ellátásiformákat.

A Rendelet 7. $ (9) bekezdése szerint megállapÍtott támogatás felhasználása esetén _ a
konfliktusok elkerülése érdekében - szÜkség Van a megállapított támogatás felhasználásának
szabályozására, hiszen a családsegÍtő munkatárs munkarendje/ideje nem teszilehetővé, hogy
támogatás felhasználása vidéken is megoldható legyen.

A Földeáki Egyesített Egészségügyi és szociális lntézmény vezetőjének javaslatára
az étkeztetés ellátásból az uzsonna kikerül, mivel ilyen jellegű igény nem mutatkozik.

FŐldeák, 201 9' március 22.


