
Hőgyész Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 9/2020 (VIII.18.) 
önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015 (III.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 1. § bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 18. § a) pontjában, a 26. §-ában, a 
32. § (3), a 45. § (1), a 38. § (4), az 58/B. § (2), a 62. § (2), a 92. § (1) és a 132. § (4) 
bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában rögzített feladatkörében eljárva, 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelet 3. melléklet II. fejezet 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Pénzügyi és Általános Bizottság véleményének kikérésével a helyi szociális ellátásokról a 
következőket rendeli: 

 

1. § 

A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015 (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban 
Szoc. ör.) 4. § helyébe az alábbi szöveg lép: 
„4. § A szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jogok és kötelezettségek 
megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény szabályait kell alkalmazni.” 

 

2. § 

A Szoc. ör. 10. § ab) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
(Az önkormányzat a rászorultak részére) 
„ab) tanévkezdési támogatást” 
(biztosít az e rendeletben meghatározott szabályok szerint.) 
 

 

3. § 

A Szoc. ör. 13., 14., 15. §-ai hatályukat vesztik. 
 
 

4. § 

A Szoc. ör. kiegészül az alábbi 15/A §-al: 
„15/A. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete kérelemre tanévkezdési támogatást 
állapíthat meg óvodai ellátásban, alapfokú -, középfokú – és felsőoktatási képzésben részesülő 
gyermekek szülei részére, a tanévkezdés anyagi terheinek csökkentésére, jövedelmi 
viszonyokra tekintet nélkül. 
(2) A támogatás összegét a képviselő-testület évente, egyedi határozatban állapítja meg.” 



5. § 

Ez a rendelet 2020. augusztus 18. napján lép hatályba. 

 

Hőgyész, 2020. augusztus 18. 

                 
 
 

Máté Szabolcs                                                       Tokainé dr. Mézes Mária 
polgármester                                                                          jegyző 

 

 
A rendelet kihirdetésre került   
Hőgyész, augusztus 18.     Tokainé dr. Mézes Mária 

        jegyző 


