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Bánk Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

…./2020. (……..) 

Önkormányzati RENDELETE 

a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 

( t e r v e z e t )  

 
Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket 

rendeli el.  

 

 

1.§ A szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 15.§ (1) bekezdése f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„f) a háztartásában három vagy több kiskorút vagy eltartott gyermeket nevelő személy, akinek 

családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 80.000 forintot” 

 
2.§ Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba. 

 

 

 
Bánk, 2020. február …. 

 

 
 

 

 Torma Andrea Henczné Hekli Bernadett 

 polgármester  jegyző helyettes 

 

 

 
Kihirdetési záradék:  

 

A rendelet kihirdetve: 2020. február …. 

 

  

 

 Henczné Hekli Bernadett 

 jegyző helyettes 
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 a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

 …/2020. (……..) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
 

 

Általános indokolás 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8a. 

pontja kimondja, hogy a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi 
önkormányzat feladata különösen – többek között – a szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek 

keretében települési támogatás állapítható meg.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 
45.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott 

pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott 

feltételek alapján települési támogatást nyújt.  

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján 4/2009. (III.27.) számon 

önkormányzati rendeletet alkotott a szociális ellátások helyi szabályaira vonatkozóan. Az 

önkormányzat a szociális ellátásokról szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati rendeletében határozza 
meg többek között a szociális célú tüzelőanyag támogatásra jogosultak körét, illetve a tüzelőanyag 

támogatás feltételeit. 

 

Részletes indokolás 

 

1.§ -hoz 

 

A rendelet hatályba lépését követően a háztartásukban három vagy több kiskorút vagy eltartott 

gyermeket nevelő személyek közül azok jogosultak szociális célú tüzifára, akinek családjában az egy 

főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 80 ezer forintot. 
 

2.§-hoz 

 

A rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján, a törvény 

erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. 
 


