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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelete 

a szociális rászorultságtól függő és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 12/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1. § 

A szociális rászorultságtól függő és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/2020. (XI. 
30.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Temetéshez kapcsolódó települési támogatás összege 50.000 Ft.” 

2. § 

A szociális rászorultságtól függő és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/2020. (XI. 
30.) önkormányzati rendelet 
a) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Szociális Bizottságának” szövegrész helyébe a 

„Szociális és Humán Bizottságának” szöveg, 
b) 6. § (1) bekezdésében a „300%-át” szövegrész helyébe a „400%-át” szöveg, 
c) 7. § (2) bekezdés a) pontjában a „300%-át” szövegrész helyébe a „400%-át” szöveg, 
d) 7. § (2) bekezdés b) pontjában a „400%-át” szövegrész helyébe az „500%-át” szöveg, 
e) 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Szociális Bizottsága” szövegrész helyébe a 

„Szociális és Humán Bizottsága” szöveg, 
f) 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „400 %-át” szövegrész helyébe az „500%-át” szöveg, 
g) 9. § (1) bekezdés b) pontjában a „300%-át” szövegrész helyébe a „400%-át” szöveg, 
h) 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „szociális bizottsága” szövegrész helyébe a 

„Szociális és Humán Bizottsága” szöveg, 
i) 10. § (1) bekezdés a) pontjában a „400 %-át” szövegrész helyébe az „500%-át” szöveg, 
j) 10. § (1) bekezdés b) pontjában a „300%-át” szövegrész helyébe a „400%-át” szöveg, 
k) 22. § (3) bekezdés c) pontjában a „Szociális Bizottság” szövegrész helyébe a „Szociális és 

Humán Bizottság” szöveg 
lép. 

3. § 

Hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
12/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdése. 

4. § 

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben 
is alkalmazni kell. 
 
Szécsény, 2022. június 29. 
 
 
 Dr. Pifka-Boda Zsuzsanna    Stayer László Péter  
  jegyző             polgármester 


