
Földeák község Önkorm ányzala Képviselő-testületének
612021'(vl.24') önkormányzati rendelete

a szociális ellátási formák szabályozásáról szóló
4l2o1 5.(ll.27.| önkormányzati rendelet módosításáról

Földeák Község Önkormányzatának Képviseló{estÜlete az A|aptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. éVi CLXXX|X.
törvény 13. s (1) 8. pontjában blztosított feladatkörében eljárva, a Szociális igazgatásról és
Szociális el|átásokról szóló 'l993. évi ll|. törvény 1.$ (2) bekezdésében, a 2. $ -ában, a 26. $-
ában,45.$-ában' a 92. s (1) bekezdés b) pontjában, és (2) bekezdésében, 132. $ (4) bekezdés
d) és g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a köVetkezőket rendeli el:

í.$ A Rendelet 6.$-a a következőkre módosul: A nyugdíjas korúak, akik tárgyév december
31. napjáig betö|tik 65. életévÚket, 6.000.-FVfő egyösszegű egyszeri támogatásban
részesÜlnek a lakásfenntartás koltségeinek enyhítésére. A 2020. évi _ a járványhelyzet miatt
elmaradt kifizetések _ 2021. július 31. napjáig kifizetésre kerülnek.

2.$ E rendelet 2021 . június 24' napján Iép hatá|yba.

Jogharmonizációs záradék

E rende|et a belsó piaci szolgáltatásokról szoló 20o6l123/EK (2006' december 'l2.) európai
par|amenti és tanácsi irányelvben Íoglaltaknak való megfeIelést szolgálja.
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Záradék: A rendeletet a Képviselő{estÚlel a 2021 ' június 23-i ülésén fogadta e|. A rende|et
2021 . június 24-én hirdetőtáblán történő kifÜggesztéssel került kihirdetésre.



ELŐZETES HATÁSVESGÁLAT

Földeák község Önkorm ányzata Képviselő-testületének
A szociális ellátási formák szabályozásáról
4l2o2o.(lx.26.) önkormányzati rendeletéhez

(a jogalkotásról szóló 201 0' évi GXXX. törvény 17.s_a alapján)

Társadalmi hatás:
A szociá|is rendelet alapján az állampolgárok számára nyomon köVethető, átfogó képet ad az
önkormányzat által biztosított pénzbe|i és természetbeni eIlátásokrÓl, a személyes
gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról, és azok igénybevéte|ének módjáról.

Gazdasági hatás:
A pénzbeli és természetbeni ellátások az önkormányzat költségvetésén keresztÜl, a központi
koltségvetésből _ a megál|apított és kifizetett - szociális támogatások után igényelhető állami
hozzá4árulás révén befolyásolja az önkormányzatok gazdálkodását.

Költségvetési hatás:
A szociális rendeletnek költségvetési szempontbó| önmagát Végrehajtó hatáSa Van. A szociális
rendelet szabályai szerint hajtható Végre a támogatások igénybevétele, megállapítása.

Környezeti és egészségi következmények:
Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás :

Nincs.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A szemé|yi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi fe|tételek rende|kezéSre állnak'

Földeák' 2021. jÚnius 23.
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lNDoKoLÁs
Földeák község önkorm ányzata Képviselő-testületének

A szociális ellátási formák szabályozásáról
4l2o2o.(lll.26.) önkormányzati rendeletéhez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.$-a alapján)

Teleptilési támogatás keretében az önkormányzat a 65' éVÜket betö|tött nyugdíjas korú
személyeket egyszeri, egyosszegű támogatásban részesíti a |akásfenntartás költségeinek
enyhítésére. A támogatás összegének emelésére nem kerÜlt sor az évek folyamán.

A rendelet-tervezet az uniós ]ogból eredő egyeztetési kötelezettségekkel összhangban áll, a
1ogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20.s-ában Íogla|t egyeztetési kötelezettség a
rendelet-tervezettel szemben nem áll fenn.

Fö|deák' 2021. jÚnius 23'
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