
Szécsény Város Önkormányzata  
3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
30/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete 

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 
10/2007.(III.28.) 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 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdésében 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 gyermekvédelmi ellátások helyi 
szabályairól szóló 10/2007.(III.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 
bevezető része helyébe a következő rendelkezés 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 132. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdésében 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. § 

A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1. §  A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.  

 
3. § 

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdésében a „rendkívüli gyermekvédelmi támogatás” szövegrész 
hatályát veszti.  
 
(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdésében „a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben 
is nyújtható” szövegrész hatályát veszti. 
 

4. § 
Hatályát veszti a Rendelet „Eljárási szabályok” című 3. §-a. 
 

5. § 
Hatályát veszti a Rendelet „Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás” című 4. §-a. 
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6. § 
Hatályát veszti a Rendelet „Természetben nyújtott ellátások” című 5. §-a. 

7. § 
(1)  A Rendelet 6. § (1) bekezdésében a „Szécsény Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat” szövegrész helyébe a „Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ” 
szöveg lép. 

 
(2) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A szolgáltatás a szülő, más törvényes képviselő kérelmére, és a Gyvt. 17. § (1) és (2) 
bekezdésében felsoroltak jelzése alapján nyújtható.” 

 
8. § 

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Szécsény, 2013. december 17. 
 
 
 

Stayer László  
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 

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

Dr. Bagó József  
jegyző 

 

 

 


