
BelegKözség Önkormányzata Képviselő-testületének 

___/2015. (……) önkormányzati rendelete 

aszociális ellátásokról szóló18/2015. (VIII. 5.)önkormányzati rendelettel,  

22/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelettel és a 27/2015. (XI. 10.) önkormányzati 

rendelettel módosított2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében a 7. § (1) bekezdés tekintetében, a 

10. § (1) bekezdésében a 3. § (1) bekezdés tekintetében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 

26. §-ában a 23. § és 24. § tekintetében, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában a 3. § (4) bekezdés 

tekintetében, a 32. § (3) bekezdésében a 3-5. § tekintetében, a 45. § (1) bekezdésében a 7. § 

(2) bekezdés tekintetében, a 48. § (4) bekezdésében a 24. § tekintetében, a 132. § (4) 

bekezdésében, a 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  
 

 

1. § 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 2/2015. 

(II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 25. § (1) és (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait Segesd Község Önkormányzata, mint 

feladat ellátásra kötelezett biztosítja. 

Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést és a házi segítségnyújtást 

a Kutas Központú Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, a jelzőrendszere házi 

segítségnyújtást, a közösségi ellátásokat, a támogató szolgáltatást, az utcai szociális munkát, 

valamint a nappali ellátást a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

keretében biztosítja. 

 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat az (1) bekezdés a) – b) pontjai szerinti 

szolgáltatások esetében Kutas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelete, az (1) bekezdés c) – g) pontjai szerinti 

szolgáltatások esetében Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásáról szóló önkormányzati rendelete 

tartalmazza.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. § 

 

 

Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

Tamás Csaba                       dr. Varga Katalin 

polgármester    jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2015. december …. 
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