
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelete 

 
a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról 
szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
az 1. § tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a 2. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1. §  Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési 

támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 4/2015. 
(II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) a következő 11/A. 
§-al egészül ki: 

  „11/A. § Eplény Községi Önkormányzat a családsegítés személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást ellátási szerződés alapján, 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 
Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény útján 
biztosítja.” 

 
2. §  Az Ör. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
  „12. § (1) Eplény Községi Önkormányzat az alábbi személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosítja ellátási 
szerződés alapján, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 
fenntartásában működő Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Integrált Intézmény útján: 
a) gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) gyermekek átmeneti ellátása. 

   (2) A gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmény nevét, címét és 
elérhetőségét az 1. függelék tartalmazza. 

  (3) A gyermekjóléti alapellátások igénybevételének módjáról és a 
fizetendő térítési díj összegéről Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata alkot rendeletet.” 

 
3. § (1)  Ez a rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba. 
 (2)  Hatályát veszti az Ör. 11. § (1) bekezdés b) pontja. 
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