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Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

10/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § 
(3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) 
bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) 
bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés d) g) pontjában, valamint 
a gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 
bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában, a 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete bevezető része helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § 
(3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) 
bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) 
bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 132. § (4) bekezdés d) g) pontjában, valamint 
a gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) 
bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában, a 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:” 

2. § 

(1) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 4. § (2) bekezdése a következő l) ponttal 
egészül ki: 

([1] Települési támogatás keretében igényelhető támogatások:) 
„l) települési bölcsődéztetési támogatás” 

(2) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 4. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
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„(4) [2] A (2) bekezdés a) b) és j) pontjai szerint nyújtott ellátások havi rendszerességgel 
nyújtott ellátások (továbbiakban: rendszeres ellátások), míg a (2) bekezdés c) d) e) f) g) h) i) 
k) és l) pontjai szerinti ellátások eseti ellátások.” 

3. § 

A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 9. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) Hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) szerinti hozzátartozó, a jegyes kivételével.” 

4. § 

A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 

„(3) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a 
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének 
elmaradása a kérelmező lakhatását veszélyezteti. 

(4) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a 
fogyasztási egységek összegének hányadosával.” 

5. § 

A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 11. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban élő személyek számától.” 

6. § 

(1) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 12. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) [4] A temetési támogatásra jogosult az az eltemettető, aki az elhunyt eltemettetéséről 
gondoskodott, azt a temetési számla bemutatásával igazolja és akinek a háztartásban az egy 
főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg.” 
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(2) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 12. § (6) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(6) A településen a helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége százötvenezer forint.   
(7)[5] A temetési támogatás iránti kérelmet a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani.” 

7. § 

(1) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 13. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

(A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a család) 
„b) az egy főre jutó havi jövedelmének összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.” 

(2) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 13. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(4) [6] A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás gyermekenként állapítható meg. A rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás legkisebb összege 2000 forint.” 

8. § 

(1) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 13/A. § (1)–(3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A Polgármester települési rendkívüli iskolakezdési támogatásra (a továbbiakban: 
rendkívüli iskolakezdési támogatás) való jogosultságot állapít meg iskolaév kezdetén, annak a 
szülőnek vagy törvényes képviselőnek, aki a településen életvitelszerűen él és a településen 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és aki a családjában általános 
iskolai vagy középiskolai nappali oktatásban tanulmányokat folytató gyermeket nevel. 

(2) A Polgármester rendkívüli iskolakezdési támogatásra való jogosultságot állapít meg 
iskolaév kezdetén annak a fiatal felnőttnek, aki felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 
tanulmányokat folytató hallgatói jogviszonyban áll, és a településen bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. 

(3) [7] A települési rendkívüli iskolakezdési támogatására jogosult az a kérelmező, akinek a 
háztartásában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 800 %-át 
nem haladja meg.” 

(2) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
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Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 13/A. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(5) A rendkívüli iskolakezdési támogatás iránti kérelmet a 10. melléklet szerinti 
formanyomtatványon lehet benyújtani.” 

9. § 

(1) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 13/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A Polgármester települési rendkívüli óvodáztatási támogatásra (a továbbiakban: 
rendkívüli óvodáztatási támogatás) való jogosultságot állapít meg a nevelési év kezdetén az 
óvodás gyermeket nevelő szülőnek vagy törvényes képviselőnek, aki a településen 
életvitelszerűen él és a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezik. 

(2) [8] A települési rendkívüli óvodáztatási támogatására jogosult az a kérelmező akinek a 
háztartásában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 750 %-át 
nem haladja meg.” 

(2) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 13/B. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(4) A rendkívüli óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a 11. melléklet szerinti 
formanyomtatványon lehet benyújtani.” 

10. § 

(1) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 13/C. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(1) A Polgármester az idősek számára települési rendkívüli támogatására (a továbbiakban: 
rendkívüli idősek támogatása) való jogosultságot állapít meg évente Idősek Napja alkalmából 
annak a 60. életévét a támogatás évének december 31. napjáig betöltő idős embernek, aki a 
településen életvitelszerűen él és a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkezik.” 

(2) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 13/C. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(4) [10] Idősek számára települési rendkívüli támogatás iránti kérelmet a 7. melléklet szerinti 
formanyomtatványon kell benyújtani minden év szeptember 30. napjáig. ” 
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11. § 

(1) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 13/D. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(1) A Polgármester a nagycsaládosok részére települési rendkívüli támogatására (a 
továbbiakban: rendkívüli nagycsaládosok támogatása) való jogosultságot állapít meg 
Karácsonyra a településen élő 3 vagy több gyermeket nevelő családoknak.” 

(2) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 13/D. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(4) [12] A rendkívüli nagycsaládosok támogatás iránti kérelmet a 8. melléklet szerinti 
formanyomtatványon kell benyújtani.” 

12. § 

A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 9. alcíme a következő 13/F. §-sal egészül ki: 

„13/F. § 

(1) A Polgármester települési rendkívüli bölcsődéztetési támogatásra (a továbbiakban: 
rendkívüli bölcsődéztetési támogatás) való jogosultságot állapít meg a nevelési év kezdetén a 
bölcsődébe járó gyermeket nevelő szülőnek vagy törvényes képviselőnek, aki a településen 
életvitelszerűen él és a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkezik. 

(2) A rendkívüli bölcsődéztetési támogatására jogosult az a kérelmező akinek a háztartásában 
az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 750 %-át nem haladja 
meg. 

(3) A rendkívüli bölcsődéztetési támogatás gyermekenkénti legkisebb összege 5000,-Ft. 

(4) A rendkívüli bölcsődéztetési támogatás iránti kérelmet a 12. melléklet szerinti 
formanyomtatványon lehet benyújtani.” 

13. § 

(1) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 14. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) [14] A rendkívüli eseti támogatást a képviselő- testület állapítja meg.” 
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(2) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 14. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 

(A rendkívüli eseti támogatásra való jogosultság megállapításának további feltétele, hogy az 
egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg) 

„a) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, 
b) nem egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-

át.” 

(3) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 14. § (5) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(5) [15]A polgármester eltekinthet a (2)–(4) bekezdésekben foglaltaktól és ha a családban az 
egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 750 %-át, 

a)  elemi kár vagy más, előre nem látható, rendkívüli esemény bekövetkeztekor legfeljebb 
ötvenezer forint, 

b) halasztást nem tűrő élethelyzetben legfeljebb húszezer forint pénzbeli vagy 
természetbeni rendkívüli eseti támogatást állapít meg.” 

14. § 

A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 14/A. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) Kérelemre otthonteremtési célú települési támogatásban részesíthető az a házaspár vagy 
élettárs aki az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelel: 

a) legalább egyik házastárs, élettárs közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, 
hivatásos szolgálati jogviszonyban, vagy munkaviszonyban áll, és a háztartásában az 
egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 900 %-át nem haladja 
meg. 

b) az ingatlan tulajdonjogát vásárlással, örökléssel, építéssel megszerző házastársnak vagy 
házastársaknak, élettársnak vagy élettársaknak, kiskorú gyermeküknek, vagy más velük 
együtt költöző hozzátartozójuknak lakástulajdona nincs, 

c) a vásárolt, örökölt, vagy épített ingatlanba költöző személyek száma alapján az egy főre 
eső lakrész alapterületének mértéke eléri a 12 m2-t, 

d) a házastársak, élettársak az otthonteremtési célú települési támogatásban részesítendő, 
vásárolt, örökölt vagy épített lakásban lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkeznek, 

e) a lakást Bekecs közigazgatási területén vásárolták, örökölték, vagy építették.” 

15. § 

A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 



7 

Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(1) A Polgármester települési rendkívüli eseti természetbeni juttatásra való jogosultságot 
állapít meg a településen életvitelszerűen élő és bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személy, család részére, a közmunka program keretében megtermelt és a saját 
konyhán fel nem használt mezőgazdasági termékek szétosztására.” 

16. § 

A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 15/B. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„15/B. § 

(1) A Polgármester települési rendkívüli eseti természetbeni juttatásra való jogosultságot 
állapít meg a településen életvitelszerűen élő és bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személy, család újszülött gyermeke részére pelenka torta formájában. 

(2) [17] Az újszülött gyermek részére a rendkívüli eseti természetbeni juttatás iránti kérelmet a 
9. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a gyermek születését követő 3 
hónapon belül, melynek egyszeri értéke újszülött gyermekenként 25.000,-Ft. 

(3) [18] A települési rendkívüli újszülött gyermekek támogatására jogosult az a személy akinek 
a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 800 %-át 
nem haladja meg.” 

17. § 

A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 19. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) A térítési díj mértékét az önkormányzat önkormányzati rendeletben állapítja meg.” 

18. § 

(1) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül 
ki. 

(2) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül 
ki. 

(3) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
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Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül 
ki. 

(4) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül 
ki. 

(5) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül 
ki. 

(6) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete a 6. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül 
ki. 

(7) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete a 7. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül 
ki. 

(8) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül 
ki. 

(9) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül 
ki. 

(10) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel 
egészül ki. 

(11) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel 
egészül ki. 

(12) A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel 
egészül ki. 

19. § 
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Hatályát veszti a települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Bekecs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 4/2015(II.27.) rendelete 

a) 6. § (3) bekezdése, 
b) 14. § (3) bekezdés a) pontja, 
c) 14. § (6) bekezdése, 
d) 14/A. § (3) bekezdés d) és e) pontja. 

20. § 

Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
             dr. Bodnár László                                  Barta Csilla 
                 polgármester                                  jegyző 

 
 
 
Záradék: 
 
A rendelet 2021. július 29. napján kihirdetve. 
 
 
                              
     Barta Csilla 
        jegyző
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Általános indokolás 

A Jat. 18. § (1) bekezdése alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője 
indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és 
célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi 
szabályozás várható hatásait. 
A rendelet megalkotása a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, a 
rendelkezések pontosítása, kiegészítése miatt vált szükségessé. 
 
 

1. – 18. § 
A települési támogatásról és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelettel kapcsolatos rendelkezések 
módosításáról rendelkezik. 
 
 

19. - 20. § 
A rendelet hatályt vesztő és a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 


