
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

5/2019. (II. 23.) 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.)  

a) 10. § (1) bekezdésében a „200 %” szövegrész helyébe a „350 %” szöveg,  

b) 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „150 %” szövegrész helyébe a „300 %” szöveg,  

c) 10. § (3) bekezdés a) pontjában a „200 %” szövegrész helyébe a „300 %” szöveg  

lép. 

 

2. § Az Szr. 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „150 %” szövegrész helyébe a „300 %” szöveg 

lép.    

 

3. § Az Szr. 12. § (2) bekezdés b) pontjában a „25.000 Ft” szövegrész helyébe a „28.500 Ft” 

szöveg lép.  

 

4. § Az Szr. 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„c) a 9. § (1) bekezdés e) pontja esetén 100.000 Ft.” 

 

5. § Az Szr. 12. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

„d) a 9. § (1) bekezdés f) pontja esetén 2019. évben 10.000 Ft, a következő években a 

mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározott összeg. 

 

6. § Az Szr. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki. 

„ (5) Ezen rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontját 2019. január 1-től kell alkalmazni”.  

 

7. § Hatályát veszti az Szr. 12. § (1) bekezdés ce) pontja.  

 

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

 

 

 

 

             Kardosné Csaba Gyöngyi           Tóthné Titz Éva 

                         polgármester                                    jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

 

A kihirdetés napja: 2019. február 23.       

     Tóthné Titz Éva 

                        jegyzőt helyettesítő aljegyző 
 


