Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelete
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2020. (X.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ugod Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény
29.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
társulásban részt vevő önkormányzatok véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok
Feladatellátó Társulása által fenntartott, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelete 1. § helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed azokra a magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre,
hontalanokra, a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, akik
a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása (továbbiakban: Társulás) közigazgatási
területén:
a.) bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, tartózkodási hely esetén, ha életvitelszerűen
ott laknak,
b.) hajléktalanként a városban élnek, és a kérelem benyújtásakor nincs bejelentett lakó- vagy
tartózkodási helyük - kivéve a hajléktalan szálló.
(2) A rendelet hatálya a házi segítségnyújtás feladatellátás vonatkozásában kiterjed:
Bakonyjákó, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Békás, Dáka, Döbrönte,
Farkasgyepű, Ganna, Gic, Kup, Lovászpatona, Magyargencs, Mezőlak, Nagydém, Nagygyimót,
Nagytevel Nemesgörzsöny, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon,
Pápateszér, Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar, Vinár települések közigazgatási területe.
(3) A rendelet hatálya a család és gyermekjóléti szolgáltatások feladatellátás vonatkozásában kiterjed:
Adásztevel, Bakonyjákó, Bakonykoppány, Bakonypölöske, Bakonyság, Bakonyszentiván,
Bakonyszücs, Béb, Békás, Dáka, Döbrönte, Ganna, Gecse, Gic, Homokbödöge, Kemeneshőgyész,
Kemenesszentpéter, Kup, Lovászpatona, Magyargencs, Mezőlak, Nagyacsád, Nagytevel,
Nemesgörzsöny, Németbánya, Nóráp, Nyárád, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér,
Takácsi, Ugod, Vanyola, Vaszar települések közigazgatási területe.”
2.§
(1) E rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
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