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Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
21/2011. (X.04.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról szóló  7/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. (3) bekezdésében és a 16. §. (1) bekezdésében, a 
szociális igazgatás és a szociális ellátásról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. 
(továbbiakban: Sztv.) 25. § (3) bekezdésében és a 26. §-ában, valamint 38. § (1) c) 
pontjában és a (9) bekezdésében, valamint 35. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:    
 

1. § 
 

(1) Az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 7/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„ (2) A havi 6.600 Ft-ot el nem érő normatív lakásfenntartási támogatás mellett, 
amennyiben a háztartás egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, a 
helyi lakásfenntartási támogatás összege:  
a) 2.500-3.600 Ft összegű normatív lakásfenntartási támogatás esetén 1.000 Ft, 
b) 3.600-4.500 Ft összegű normatív lakásfenntartási támogatás esetén 2.000 Ft, 
c) 4.500-6.500 Ft összegű normatív lakásfenntartási támogatás esetén a helyi 

lakásfenntartási támogatás összegét úgy kell meghatározni, hogy a normatív és a 
helyi lakásfenntartási támogatás együttes összege 6.600 Ft legyen.” 

 
(2) A Rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(5) Szécsény városban  az elismerhető lakásnagyság mértéke: 
a) ha a háztatás egyszemélyes 35 m2, 
b) ha a háztartás kétszemélyes 45 m2, 
c) ha a háztartás három személy lakik 55 m2, 
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2, 
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban a d) pontban megjelölt 
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2, 
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.” 

 
(3) A Rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(6) Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem számításánál a Sztv. 38. §. (2a) - 
(2c) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.” 
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2. § 
 

(1) A Rendelet III. fejezet 13. §-ának alcímében a „bérpótló juttatásra” szövegrész 
helyébe a „Foglakoztatást helyettesítő támogatásra” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 13. § (1) bekezdésében a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe a 
„Foglakoztatást helyettesítő támogatásra” szöveg lép. 

(3) A Rendelet 13. § (3) bekezdésében a „bérpótló juttatásra” szövegrész helyébe a 
„Foglakoztatást helyettesítő támogatása” szöveg lép. 

 
3. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Szécsény, 2011. október 3. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes főjegyző 

Stayer László 
polgármester 

 
 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Szécsény, 2011. október 4. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes főjegyző 

 

 


