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Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2012. (…...) önkormányzati rendelete 

 

a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a 

szociális igazgatás helyi szabályozásáról 

 

A Kétpó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés 

a)pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§(1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

 

A rendelet célja és hatálya 
 

1. A rendelet célja 

1.§ 

 

E rendelet célja, hogy Kétpó község lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza az 

önkormányzat által biztosított egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, 

szervezetét, a jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

2. A rendelet hatálya 

2.§ 

 

(1)E rendeletben meghatározott szociális ellátásra való jogosultság 

a) az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat, 

b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyeket, 

c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyeket, 

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyeket illeti meg. 

(2)hatálya kiterjed a Kétpó községben élő állandó bejelentett lakcímmel rendelkező magyar 

állampolgárokra és a Sztv.-ben meghatározott személyekre. 

 

                                                           3. Hatáskörök rendezése 

3.§ 

 Az Önkormányzat Képviselőtestülete a Sztv.-ben és e rendeletében meghatározott pénzben és 

természetben nyújtott szociális ellátásokat a Polgármesterre ruházta át az alábbi feladat és 

hatásköröket: 

 

a) a temetési segélyt 

b) átmeneti segélyt 

c) a Sztv. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat. 

 

4.Eljárási rendelkezések 

4.§ 
 

(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatások iránti kérelmet a Polgármesteri 

Hivatalhoz kell benyújtani a 63/2006.(III.27.)Korm. rend mellékletét képező 

formanyomtatványokon. 



(2) A rendeletben meghatározott támogatás megállapítására irányuló eljárás az igénylő, vagy 

törvényes képviselő kérelmére indulhat."  

(3)A kérelmekhez csatolni kell a hatályos jogszabályokban és e rendeletben meghatározott 

igazolásokat, nyilatkozatokat, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható 

bizonyítékokat. 

 

(4)E rendeletben foglalt ellátások iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek büntetőjogi 

felelőssége tudatában nyilatkoznia kell a saját, valamint- ellátási formától függően- a 

családjában/ háztartásában élő személyek jövedelmi és vagyoni viszonyairól. 

 

5.§(1) A szociális ellátásra való jogosultság elbíráláshoz a kérelmező kötelezhető arra, hogy 

családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, ill. azokat igazolja. 

(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. 

Az értesítés a Polgármesteri Hivatalban is megtehető. A szóbeli bejelentést jegyzőkönyvben 

kell foglalni. 

(3) A pénzbeli ellátások az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és 

elszámolásának szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben meghatározottak 

alapján utólag minden hónap 5-ig történik. 

(4) A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a hatáskör gyakorlója a jogosultság 

fennállását- ha jogszabály másként nem rendelkezik- az ellátás megállapítását követően két 

évenként egy alkalommal köteles felülvizsgálni.  

(5) A megállapított pénzbeli ellátásokat és támogatásokat a Polgármesteri Hivatal a 

határozatban foglaltak szerinti időpontban, a házipénztárban kifizeti, illetve átutalással 

folyósítja. 

      II. Fejezet  

 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

 

5. Aktív korúak ellátása 
 

6.§ 

(1)Kétpó Községi Önkormányzat az Sztv. 33. § - 37/c. §-ban szabályozott aktív korúak 

ellátásra való jogosultság egyéb feltételeként előírja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az 

ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott lakását vagy lakóházát, annak udvarát és 

kertjét, kerítéssel kívül határos területét, valamint a járdát, köteles tisztán, higiénikusan, 

rendezetten tartani.  

 

(2)Ezen kötelezettség magába foglalja: 

 

a)a lakás, lakóház belső rendjének és tisztaságának 

b) kert és udvar, valamint az ingatlanhoz tartozó közterület gazmentességének biztosítását, 

c) utcafronti járda tisztán tartását, télen hó és síkosság mentesítését, 

d)kert rendeltetésszerű használata, művelése, a rendelkezésre álló kert 25 %-ának aktív, saját 

célra történő művelése konyhakerti növények és gyümölcsök termelése által. 

 

(3)Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, az aktív korúak 



juttatásra való jogosultsága megszüntetésre kerül. 

 

6. Rendszeres szociális segély 

7.§ 

(1) Az aktív korúak ellátására jogosult-egészségkárosodottnak nem minősülő- Sztv. 37.§ (1) 

a) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a 

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és  

Családsegítő Szolgálattal (5420 Túrkeve, Széchenyi út 27.sz.), mint együttműködésre kijelölt 

szervvel együttműködésre köteles.  

(2)Ennek keretében: 

 

Az Sztv. 37/A.§ szerinti együttműködési kötelezettség keretében az aktív korúak ellátására 

jogosult személyek közül az, aki:  

a)Az 55 életévét betöltötte, vagy Sztv. 37.§ (1) b) pontjának megfelel 

b)14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermek 

valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási 

támogatásban, gyed-ben, terhességi gyermekágyi segélyben – és a gyermek ellátását 

napközbeni ellátást biztosító intézményben (Gyvt 41. § (3) bek) nem tudják biztosítani. 

 

(3)A rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltételeként köteles: 

a) a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és  

Családsegítő Szolgálattal családgondozójánál nyilvántartásba vetetni magát és  

b) a beilleszkedést segítő programban való részvételről írásban megállapodni a Berettyó-

Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és  Családsegítő 

Szolgálattal családgondozójával, továbbá 

c) teljesíteni a beilleszkedés segítő programban foglaltakat. 

 

(4)A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy szociális 

helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a  Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális 

Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és  Családsegítő Szolgálattal családgondozójánál a 

következőkre terjed ki: 

a)a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedést követő 15 

 napon belül nyilvántartásba vételre megjelenés 

b)az egyéni beilleszkedést segítő program kidolgozásában való együttműködés – a 

családgondozó által megjelölt időpontban – 

c)a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a családgondozó által kidolgozott, 

egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programról írásban megállapítás kötés;  

d)az egyéni képességeket fejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson a 

munkavégzésre történő felkészülést segítő szakaszban való részvétel, folyamatos 

kapcsolattartás és legalább három havonta személyes találkozás a családgondozóval  – a 

családgondozó által megjelölt időpontban – 

e)a felajánlott és az önkormányzattal együttműködő személy iskolai végzettségének megfelelő 

oktatásban, képzésben való részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első 

szakképesítés megszerzésében való részvétel - 

f)munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel – a családgondozó által 

megjelölt időpontban." 

 

8.§ (1) Ha az aktív korúak ellátására jogosult az (1) bekezdésben előírt együttműködési 

kötelezettség teljesítésében akadályoztatva van, akkor köteles a kiértesítő szervezetet a neki 



fel nem róható akadályról azonnal, de legkésőbb kiértesítés tudomására jutásától számított 3 

napon belül értesíteni. 

(2)Ezen értesítések vagy ezek elfogadásának hiányában a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL tv. 66. § szerinti igazolási kérelemmel 

élhet. 

(3) Amennyiben nem teljesíti a (1) – (2) bekezdésben előirt kötelezettségeit, úgy az, az 

együttműködési kötelezettség megszegésének minősül. 

(4) A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és  

Családsegítő Szolgálattal családgondozója a (1) – (3) bekezdés szerinti együttműködési 

kötelezettség megszegésének tényét haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül jelzi az 

önkormányzat jegyzőjének. 

 

 

7. Lakásfenntartási támogatás 

 

9.§ 

(1)Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a családnak vagy 

személynek, aki(k) a községben elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem 

haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik(nak) ( továbbiakban 

lakás). 

 

(2)A jogosultság szempontjából elismert lakás nagyságát Kétpó községben 45 m2 hasznos 

alapterülettel rendelkező és legalább „komfortos” komfort fokozatú lakás. 

 

(3)Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult, aki a (2) bekezdésben meghatározott lakásban 

él, feltéve, hogy a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és a lakásfenntartás elismert 

havi költsége eléri a háztartás havi összes jövedelmének 30 %-át, valamint a háztartás tagjai 

egyikének sincs vagyona. Költségeken a Sztv. 38.§ (10) bekezdésében foglaltakat kell érteni. 

 

(4)A támogatás 100.-Ft-ra kerekített, egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb 2.500.-Ft-

nál, melyet a körülmények figyelembe vételével első sorban természetben (tűzifa, fűtőolaj) 

kell kiadni.  

 

(5)A kérelem évente legalább két alkalommal nyújtható be.   

 

 

8. Ápolási díj 

10.§ 

Az Sztv.43/A. §-ában foglalt feltételek fennállásának igazolásához a Viktória Otthon és 

Módszertani Intézménye szakvéleménye szükséges. 

 

     III. Fejezet 

 

      Átmeneti és rendkívüli segélyek 

 

11.§ 

(1) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személyek, illetve 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére az 

önkormányzat átmeneti segélyt vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt. 



 

(2) Egy családban csak egyfajta jogcímen állapítható meg a létfenntartásukban való 

veszélyeztetettség miatt adott támogatás, kiskorú gyermeket nevelő család esetén rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás, egyéb esetben átmeneti segély formájában. 

 

 

9.Átmeneti segély 

 

12.§ 

 

(1) Átmeneti segélyben kell részesíteni kérelmére azt a személyt, akinek családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 

egyedül élő esetén annak 150%-át. 

 

(2) Kivételes méltánylást érdemlő esetben kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal 

állapítható meg átmeneti segély. 

 

(3) Átmeneti segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható: 

a) gyógyszertámogatásként 

b) közüzemi díjak, vagy azok egy részének átvállalása 

c) intézményi térítési díjak, vagy egy részének átvállalása 

d) étkezési hozzájárulás 

 

(4) A gyógyszertámogatást, a közüzemi díjak és az intézményi térítési díjak kifizetésére 

szolgáló összeget a kérelemben és a határozatban megjelölt gyógyszert kiadó 

gyógyszertárhoz, a közüzemi szolgáltatást végző szervhez, ill. az intézményhez kell utalni. 

 

(5) Az átmeneti segély egyszeri összege: 

Nem lehet kevesebb 1000 Ft-nál és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét. 

(6) Az átmeneti segélyt vissza nem térítendő támogatásként kapja a rászoruló. 

 

 

 

10. Hallgatói juttatás (átmeneti segély keret terhére) 

13.§ 

 

(1) Az Önkormányzat tanulmányi eredménytől függetlenül támogatásban részesíti azt a 

Kétpón állandó lakóhellyel rendelkező fiatalt, aki 

a) felvételt nyert az ország bármely főiskola, egyetem oktatási intézményének nappali 

tagozatára és  

b) tanulmányait első diplomájának megszerzése céljából folytatja. 

 

(2) A kérelmét az Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a 

felsőfokú intézménybe / főiskola, egyetem/ történt beiratkozásról szóló igazolást az adott 

félévre vonatkozóan, valamint nyilatkozat Bursa Hungarica ösztöndíjról 

 

(3) A kérelmet két alkalommal 

               a.) első félévben december 15-ig 

               b.) második félévben április 30-ig 



                  lehet benyújtani. 

 

(4) A támogatás mértéke és folyósítása 

            a) a támogatás mértéke 5000,- Ft/ hó, oktatási évenként. 

b) a támogatás vissza nem térítendő, és a kérelem benyújtásakor megkezdett félévre 

vonatkozik. 

c)támogatás megállapításáról, megszüntetéséről átruházott hatáskörben  a 

polgármester dönt. 

d) a támogatás megállapítását követő minden hónap 5. napjáig történő kifizetésről az 

Önkormányzat jegyzője gondoskodik. 

 

(5) Hallgatói juttatásra nem jogosult az, aki Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül.  

 

 

        11. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

14.§ 

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti az Önkormányzat kérelemre azt a  

gyermeket, akinek családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

 

(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermek 

a)akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét nem haladja meg 

b)aki tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve akit szülője (gondozója) egyedül nevel, valamint 

a három vagy több gyermeket nevelő család, és a családban az egy főre jutó havi jövedelem 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a alatt van. 

 

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege 

a)az (2) bek. a.) pont alkalmazása során a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

25 %-a, de nem haladhatja meg annak teljes összegét.  

b)az (2) bek. b.) pont alkalmazása során a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

30 %-a, de nem haladhatja meg annak teljes összegét.” 

 

(4) A Képviselő-testület az átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítására vonatkozó hatáskörét a Polgármesterre ruházza át. 

 

(5) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés kerül megállapításra, úgy fel kell 

sorolni a későbbi fizetések időpontját és összegét is. 

 

(6) Az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelemre indult eljárás 

alapján állapítható meg. 

15.§ 

(1)Ha az igénylő körülményei (elemi kár, vagy ha a család valamely tagja létbiztonságukat 

érintő bűncselekmény sértettje lesz) az azonnali segítségnyújtást indokolják, a segély 

(támogatás) az igénylő nyilatkozata alapján megállapítható és kiutalható. A segély összege 

azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a nyugdíjminimum négyszeres összegét. Ilyen 

esetben a Polgármesteri Hivatal a határozathozatalt követő 15 napon belül helyszíni 

ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozatban foglaltak valódiságáról.  



(2)Nincs szükség a helyszíni ellenőrzésre, ha egyébként a hivatalnak a rendkívüli 

körülmények tényéről hivatalos tudomása van. 

 

(3) A megállapított támogatás folyósítása készpénzben, természetben, gyermekintézmények 

térítési díjának vagy az igénylő egyéb költségeinek közvetlen átvállalásával történhet. 

(4) A segély (támogatás) célzott felhasználásához a Családsegítő, a kiskorú gondozója, 

pártfogója, nevelési és oktatási intézmények dolgozója, valamint a törvényes képviselő 

segítsége igényelhető. Erről a megállapító határozatban külön kell rendelkezni. 

A készpénz felvételére jogosult személy kötelezhető arra, hogy a határozatban megadott 

határidőn belül a segély szükség szerinti ütemezésben történt felhasználásáról számoljon el. 

 

 

12.Temetési segély 

16.§ 

 

(1) A települési önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy 

eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására 

köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, ill. családja 

létfenntartását veszélyezteti. 

 

(2)Temetési segélyt kell megállapítani annak, akinek a családban az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét nem 

haladja meg, egyedülálló esetén a háromszorosát. 

 

(3)Nem állapítható meg temetési segély annak a személynek, aki a külön törvény alapján 

temetési hozzájárulásban részesül.   

 

(4)A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a – 

kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére- kiállított számla 

eredeti példányát. 

Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerinti illetékes települési 

önkormányzattól kérik, a kérelem elbírálásához szükséges az elhunyt személy halotti 

anyakönyvi kivonata. 

 

(5)A megállapított temetési segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról 

szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező 

részére vissza kell adni. 

Ha a temetési költségek viselése az eltemettető, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, 

ennek igazolására a kérelemhez csatolni kell a kérelmező közeli hozzátartozója 

jövedelemigazolását. 

 

(6)A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit alapul véve 

10.000,- Ft. 

  13. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

17.§ 

Az ellátást kérelmezni kell a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti 

formanyomtatványon. 

 



         IV. Fejezet 

 

Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

14. Köztemetés 

 

18. § 

 

(1)A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell– a 

halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül- gondoskodnia az elhunyt személy 

közköltségen történő eltemettetéséről, ha 

 

a)nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

b)az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

 

(2) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat 

 a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy 

 b) az eltemetetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 

 

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól különös 

méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető az 

eltemettetésre köteles személy. 

 

(4) a (3) bekezdés alkalmazásakor a polgármester az ellátásra méltányosságból engedélyezhet:  

 a) csökkentést, ha a kötelezett  

     aa)egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

          200%-át nem éri el, vagy 

     ab)családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  

          összegének 150%-át nem éri el 

 

b) elengedést, ha a kötelezett  

     ba) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  

     150 %-át nem éri el, vagy 

     bb) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

     összegét nem éri el. 

 

15. Közgyógyellátás 

19.§ 

 

(1)A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan 

rászorult személynek, akinél az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150 %-át , egyedül élő esetében 200 %-át nem haladja meg, 

továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 25 %-át eléri. 

 

(2)A kérelemhez csatolni kell: 

 

a)a kérelmező háziorvosa, kezelőorvosa által kiadott igazolást, 

b)A Sztv. 50.§ (1) bekezdés jogosultsági körébe tartozók esetében ezen bekezdésben 

meghatározott valamely állapot fennállásáról szóló igazolást 



c)A Sztv. 50.§ (1) bekezdés jogosultsági körébe nem tartozók esetében előző havi 

jövedelemigazolásokat 

 

(3)A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító 

határozat meghozatalától számított 15. nap.” 

 

V. Fejezet 

Szociális alapszolgáltatások 

20.§ 

Az önkormányzat fenntartásában biztosított szociális alapszolgáltatás a tanyagondnoki 

szolgáltatást 

 

16. Tanyagondnoki szolgálat 

 

21.§  

A Kétpó Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a tanyagondnoki szolgáltatásról 

szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint biztosítja. 

 

 

VI. Fejezet 

Záró rendelkezések 

22. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) Azok részére, akiknek a rendelet hatálybalépése előtt került megállapításra normatív, 

illetve helyi lakásfenntartási támogatás, azt a 2011. augusztus 31-ig hatályos szabályozás 

alapján tovább kell folyósítani annak lejártáig. 

(3) Azok részére, akiknek a rendelet hatálybalépése előtt került megállapításra 

„Méltányossági ápolási díj” ellátás, - jogosultanként a soron következő felülvizsgálat 

időpontjától - megszűnik.”   

(4) Ezzel egyidejűleg a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 13/2011. (VIII.30.)  

önkormányzati rendelet, valamint a rendeletet módosító 6/2012. (III.13.)  önkormányzati 

rendelet teljes szövege hatályát veszti.  

(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló többször módosított 1993. III. tv; 62/2006.(III.27.)Korm. rend.; 

63/2006(III.27.)Korm. rend.; a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet; a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény foglaltak az irányadók. 

(6) A hatálybalépés napjától a rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, jogerős határozattal 

még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. 

 

 



 23.§ A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 

Kétpó, 2012. augusztus  

 

    Boldog István                                                       Finta Adrienn 

     polgármester                                                                             jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: ……………………….. 

 

Finta Adrienn 

Jegyző 
 


