
Óföldeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2017.(I.27.) önkormányzati rendelete 

 a szociális ellátási formák szabályozásáról szóló  
4/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Óföldeák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjában biztosított 
feladatkörében eljárva, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) 
bekezdésében, a 2. § -ában, a 26. §-ában, 45.§-ában, a 92. § (1) bekezdés b) pontjában, és (2) bekezdésében, 
132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 
1. § 

A Rendelet 1. § (1) bekezdésben Földeák helyébe Óföldeák szöveg lép. 
 

2. § 
A Rendelet 1. § (2) bekezdés 5. sorában Földeák helyébe Óföldeák szöveg lép. 
 

3. § 
A Rendelet 12. § (2) bekezdésében Földeák helyébe Óföldeák szöveg lép. 
 

4. § 
A Rendelet 12. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Rendkívüli méltányosságból a települési támogatásra való jogosultság felső jövedelemhatárához képest 30%-os 
mértékű eltérés alkalmazható, ha a kérelmező 

a) hajléktalan, 

b) elemi károsult, 

c) betegség miatt olyan mértékű többletkiadása jelentkezett, hogy azt önmaga, illetve családja létfenntartása 
veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, 

d) tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanában a vezetékek (vízvezeték, gázvezeték, villanyvezeték) 
valamelyike meghibásodása esetén olyan mértékű kár keletkezik, hogy önmaga, illetve családja létfenntartása 
átmenetileg lehetetlenné vált. 

5. § 
A Rendelet 12. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A (4) bekezdés b) és d) pontja szerinti kár tényét és mértékét minden esetben a Földeáki Közös Önkormányzati 
Hivatal felülvizsgálja. 

6. § 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell. 

 

Jogharmonizációs záradék 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben foglaltaknak való megfelelést szolgálja. 

 

 
Simonné Sinkó Erika       Rákóczi Edit 

polgármester           jegyző 

 

Záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2017. január 26-i rendes  ülésén fogadta el. A rendelet 2017. január 
27-én hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel – került kihirdetésre. 

 

Óföldeák, 2017. január 27.                                             

         Rákóczi Edit 

               jegyző 

 


