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Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2/2014.(II.26.) 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 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:  
 

1. § 
 

A 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 rendelete 2. § (4) bekezdése helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(4) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben meghatározott személyekre, a Szécsény 
Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Tárulás alapító okiratában 
rögzítetteknek megfelelően, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
vonatkozásában kiterjed a társult települések közigazgatási területére is az alábbiak 
szerint: 
a)  Gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében  

Szécsény, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, 
Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szécsényfelfalu, Varsány települések 
közigazgatási területe. 

b)  Házi segítségnyújtás tekintetében:  
Szécsény, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nógrádszakál, Piliny, 
Szécsényfelfalu, Varsány települések közigazgatási területe. 

c)  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében:  
Szécsény, Ludányhalászi, Magyargéc, Nógrádszakál, Piliny, Szécsényfelfalu, 
települések közigazgatási területe. 

d)  Családsegítési szolgáltatás tekintetében: 
Szécsény, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, 
Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szécsényfelfalu, Varsány települések 
közigazgatási területe. 
 



e)  Közösségi szolgáltatások tekintetében:  
Szécsény, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, 
Nógrádsipek, Nógrádszakál, Piliny, Rimóc, Szécsényfelfalu települések 
közigazgatási területe.” 

                                                                             
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
Szécsény, 2014. február 25. 
 
 
 
 

Stayer László  
polgármester 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 
 
 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2014. február 26. 
 
 
 

Dr. Bagó József 
jegyző 

 

 


