
Bakonykúti Község Onkormányzat Képviselő-testületének
3 na21. (il.s.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és a szeméIyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szőló í l 20 15. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bakonylcuti Község Önkormányzat Polgármestere - a kataszttőfavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításaról szóló }an. évi C)O(VIII. törvény a6. § (a)

bekezdésóben foglaltak alapjrán a képviselő-testület hatískörében - a szociális igazgaásről és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében,26. §-ában,32. § (3)

bekezdésében, 45. §-ában és t34lE. §-ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
ígazgatásről szóló 1997. évi )OO(. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
aIapján, az Alaptörvény 32. cikk (2} bekezdésében meghatarozott eredeti jogalkotói
hatáskörébgf|2 

^7, 
Alaptörvény 32. cjkk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi

önkormányzaáiről szőIó 2a11. évi CL)OO(X. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatarozott feladatkörében e§árva, a következőket rendeli el:

1. § A települési tárnogatásról és a személyes gondoskodást nyujtó elláüásokról szóló
1DaI5. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 25. § (1)-(2) bekezdése az
alabbiak szerint módosul:

,,(1) AlapszolgáItatások keretébefi az önkormáhyzat az Sá. 86. § (1) bekezdésében
kötelezően előírt étkeúetést, hilzí segítségnyújtast és a családsegítést az
Iszkaszentgyörgyi Szociális lntézményi Tarsulas zttal fenntartott Iszkaszentgyörgyi
Szociális Alapszolgáltatási Intézslényen keresáiil a házi segítségnyujtást, családsegítést
biáosítja.

(2) Az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályazáséraaz Iszkaszentgyörgyi
Szociiális Intézményi Társulas Tarsulási Megállapodrása alapjan Iszkaszentgyörgy Község
Önkormrányzata j o gosult. "

2. § A R. 25. § (3) bekezdése haályátveszti.

3. § A R. 26. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

,,(2) A személyes gondoskodás körébe ártaző intézményi térítési díjak megállapítására az
Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulrisi Megállapodása alapjart
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata jogosult."

4. § A R. 27. §-a az alábbiak szerint módosul:

,,2J. § Bakonykuti Község Önkormanyzata a gyermekjóléti szolgáltatas feladatait az
Iszkaszentgyörgyi Szociális Iníézményi Tarsulás által fenntartott Iszkaszentgyörgyi
Szociális AlapszolgáltatásiInténrlényen keresztül láttatja el, mely évente egyszer köteles
beszámolni a képviseló-testiiletn ek a végzeít munkaról,"



5. § A R. 28. §-a azalábbiakszerint módosul:

,,28. § Bakonykúti Község Önkormanyzata__a ryerye|ek 
napközbeni ellátrásaról és

intézrrényi étkeáetéséről Úzkaszentgy<irgy Kör.ég_9+"rményzatával kötött íbladat-

ellátasi megállapodas atapjrán *t rxÁrJitgyörgyiVackor óvoda - Mini Bölcsóde és

KonYha irrtézményben trtO+r IszkaszentgliOigy, l,r,ilai_Márton Istvrán ter 2), valamint

az rsrkaszerrtgyir;;; 
'Áú6*, 1*1.oiáran- napkőzí otthonos ellátas keretében

gondoskodik,"

§ A rendelet VI. fejezete és 30, §-a hatályát veszti,

7 . § Ez a rendelet 20zt. februáí 6. napján lép hatályb a és 2027, februar 7, ttaplátlhaíályál

veszti.

Kovács Edit
jegyző

A rendeletet amainapon kihirdettem:2a21, februar 5,

Kovács Edit
jegyző

polgármester


