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Ostoros Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (X.20.) önkormányzati 

rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint térítési 

díjakról szóló 5/2021.(V.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 132. § (4) 

bekezdés d) pontjában, a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 29. § (1) és (3) bekezdésében, 147. § (1)-(2) bekezdésében, a 151. § (2f) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint 

térítési díjakról szóló 5/2021.(V.10.) önkormányzati rendelet. 

 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Böjt László        Vasas Ágostonné 

polgármester        jegyző 

 

 

 

Ez a rendelet elfogadásra került: 2021. október 18. 

Ez a rendelet kihirdetésre került:  2021. október 20. 

 

 

Vasas Ágostonné 

jegyző
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Általános indokolás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 5/2021.(V.10.) önkormányzati rendeletében határozta meg a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint térítési díjakról szóló 

szabályokat, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, a szolgáltatások igénybevételének 

általános szabályait, a család- és gyermekjóléti alapellátásokat és az ellátásokhoz kapcsolódó térítési 

díjakat. 

A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztálya az önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata során törvényességi észrevételében formai változtatásokat és tartalmi pontosításokat 

javasolt, mivel időközben egyes hivatkozott jogszabályhelyek hatályon kívül helyezésre kerültek, 

illetve a felhatalmazó és feladatkört megállapító rendelkezések pontosítása is szükséges volt. 

Nemzeti Jogszabálytár átalakulásához kapcsolódó LOC-LEX rendszer alkalmazása miatt is olyan 

formai változtatásokat kellett a rendeleten végrehajtani az alcímek és szakaszok tagolását illetően, 

ami miatt az 5/2021. (V.10.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését javasoltuk és az 

előterjesztés szerint új rendelet elfogadására tettünk javaslatot. A 8/2021.(IX.30.) önkormányzati 

rendelettel az új szabályozás elfogadásra került, de technikailag nem történt meg egy rendeletben 

megoldani a hatályon kívül helyezést, ezért szükséges önálló rendelettel megoldani.  

         

        Vasas Ágostonné 

                 jegyző 

  


