Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
29/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 7/2011.(III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
7/2011.(III.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) bevezető szövegrésze
helyébe a következő szöveg lép:
„Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdésében, a 26. § (1)-(2) bekezdésében,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:”
2. §
(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.”
(2) Hatályát veszti a Rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése.
3. §
(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) önkormányzati segély”
(2) Hatályát veszti a Rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja.
(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) önkormányzati segély”
(4) A Rendelet 4. § (2) bekezdés kiegészül a következő d) ponttal:
„d) közgyógyellátás”
4. §
(1) A Rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) önkormányzati segély”
(2) Hatályát veszti a Rendelet 5. § (1) bekezdés b) és e) pontja.
(3) A Rendelet 5. § (2) bekezdésében az „a)-e) pontjában” szövegrész helyébe „a), c) és d)
pontjában” szöveg lép.
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(4) A Rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) rendkívüli élethelyzet esetén önkormányzati segély”
(5) A Rendelet 5. § (3) bekezdése kiegészül a következő d) ponttal:
„d) méltányossági közgyógyellátás”
5. §
A Rendelet kiegészül a következő 5/A. §-al:
„5/A. § Az ellátások pénzügyi feltétele, a pénzügyi források felhasználásának rendje
(1) A szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások pénzügyi fedezetét és a felhasználható
pénzügyi keretet az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.
(2)Az önkormányzat által nem kötelezendően nyújtandó szociális és gyermekvédelmi ellátások
megállapítására csak abban az évben van lehetőség, amelyben az éves költségvetésről szóló
önkormányzati rendelet alapján, az ellátások megállapításához szükséges források
rendelkezésre állnak.”
6. §
A Rendelet kiegészül a következő 5/B. §-al:
„5/B. § Az ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályai
(1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a megállapított pénzbeli ellátások kifizetése és
folyósítása az önkormányzati hivatal pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egységén
keresztül, a jogosultság megállapítását követő hónap ötödik napjáig, a kérelmező
nyilatkozata alapján átutalással, vagy postai úton történik.
(2) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a
jogosultság megállapítását követően is – az önkormányzati hivatal szociális feladatokat
ellátó szervezeti egysége bármikor jogosult ellenőrizni.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a
jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy az önkormányzati hivatal szociális
feladatokat ellátó szervezeti egysége az ellátás megszüntetése iránt intézkedik.”
7. §
(1) A Rendelet 7. §-ának címében az „Átmeneti segély” szövegrész helyébe az
„Önkormányzati segély” szöveg lép.
(2) A Rendelet 7. § (1) bekezdésében az „átmeneti segélyről” szövegrész helyébe az
„önkormányzati segélyről” szöveg lép.
(3) A Rendelet 7. § (2) bekezdésében az „Átmeneti segély” szövegrész helyébe az
„Önkormányzati segély” szöveg lép.
(4) A Rendelet 7. § (3) bekezdésében az „Átmeneti segélyre” szövegrész helyébe az
„Önkormányzati segélyre” szöveg lép.
(5) Hatályát veszti a Rendelet 7. § (4) bekezdése.
(6) A Rendelet 7. § (5), (8) és (10) bekezdésében az „átmeneti segély” szövegrész helyébe az
„önkormányzati segély” szöveg lép.
(7) Hatályát veszti a Rendelet 7. § (7) bekezdése.
(8) A Rendelet 7. § (12) bekezdésében az „Átmeneti segély” szövegrész helyébe az
„Önkormányzati segély” szöveg lép.
(9) A Rendelet 7. §-a kiegészül a következő (13) bekezdéssel:
„(13) 1. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként önkormányzati
segély annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének:
a) egyedül élő esetén 200 %-át,
b) családban élő esetén 150 %-át.
2. Nem jogosult az 1. pontban megfogalmazott önkormányzati segélyre az a személy, aki
a) a hadigondozásról szóló 1994.évi XLV. törvény
alapján temetési
hozzájárulásban részesül, vagy
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b) az elhalt személyt közköltségen temették el, eltemettetéséről munkahelye vagy
egyéb szerv gondoskodott.
3. Az 1. pontban megfogalmazott önkormányzati segély iránti kérelem a temetést követő 3
hónapon belül nyújtható be.
4. A 1. pontban megfogalmazott önkormányzati segély összege a helyben szokásos
legolcsóbb temetés költségeinek 20 %-a.
5. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 100 000 Ft.”
(10) A Rendelet 7. §-a kiegészül a következő (14) bekezdéssel:
„(14) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek részére egy naptári éven belül
gyermekenként legfeljebb két alkalommal, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek esetén legfeljebb egy alkalommal nyújtandó önkormányzati segélyre az a személy
jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a gyermeket gondozó család
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy a létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe
kerül. A segély összege a felmerülő kiadások mértéke, de gyermekenként legfeljebb 10.000
Ft.”
8. §
A Rendelet „Temetési segély” című 8. §-a hatályát veszti.
9. §
(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdésében a „Szociális rászorultság alapján” szövegrész helyébe
a „Méltányosságból” szöveg lép.
(2) A Rendelet 10. § (2) bekezdésében a „jegyző dönt” szövegrész helyébe a „polgármester
dönt” szöveg lép.
10. §
(1) A Rendelet 16. § (5) bekezdés c) pontjában a „közmunkából, közhasznú munkából vagy
közcélú munkából” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatásból” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 16. § (6) bekezdése.
11. §
(1) A Rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A nappali ellátást, mint szociális alapszolgáltatást az önkormányzat a Ferences
Szegénygondozó Nővérek Szerzetesrendjével kötött ellátási szerződés útján látja el.”
(2) A Rendelet 20. § (2) bekezdésében a „Hortenzia Alapítvány képviselőjéhez (Szécsény,
Rákóczi út 103.)” szövegrész helyébe a „Ferences Szegénygondozó Nővérek
Szerzetesrendje képviselőjéhez (Szécsény, Haynald Lajos utca 12.) szöveg lép.
(3) A Rendelet 20. § (3) bekezdésében a „Hortenzia Alapítvány” szövegrész helyébe a
„Ferences Szegénygondozó Nővérek Szerzetesrendje” szöveg lép.
12. §
Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Szécsény, 2013. december 17.

Stayer László
polgármester
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2013. december 18.

Dr. Bagó József
jegyző

Dr. Bagó József
jegyző

