
Kékkút  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

3/2017. (II. 25.) önkormányzati rendelete 

 

 az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló  

 4/2015.(II.28.)  önkormányzati rendelete módosításáról 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások 

szabályozásáról szóló 4/2015.(II.28.)  önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szr.) 1.§ (2) bekezdés 

helyébe a következő rendelkezés lép:   

„(2) A rendelet hatálya kiterjed a Kékkút településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a 

településen élő, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő magyar 

állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által 

menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, továbbá a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szó 1993. évi III. törvény (továbbiakban:Szt.) 3. § (2) - (3) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott személyekre, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4.§-ban meghatározott gyermekre, fiatal felnőttre és 

szüleire.”  

2.§ Az Szt. 3.§ (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„c) a jogosultság kezdő időpontja  

ca) a kérelem benyújtásának a napja, 

cb) amennyiben a támogatás iránti kérelem a korábbi jogosultsági időtartam alatt, annak lejáratát 

megelőző kettő hónapban kerül benyújtásra, a korábbi jogosultság megszűnését követő nap.” 

 

3.§ (1) Az Szt. 9.§ (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„e) a közeli hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodó a településen állandó lakóhellyel 

rendelkező személy, ha a haláleset bekövetkeztétől számított 3 hónapon belül a kérelmet benyújtja.” 

(2) Az Szt. 13.§ (1) bekezdés da) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„da) kérelmező lakóhelyéről szóló nyilatkozatot, a nevére kiállított temetés költségeit igazoló számlák 

másolatát,”  

 

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

                          Pék László            dr. Szabó Tímea 

                         polgármester                jegyző 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2017. február 25. 

     dr. Szabó Tímea 

                     jegyző 


