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Szécsény Város Polgármestere  
3170 Szécsény, Rákóczi út 84. 

 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2021.(IX.28.) 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) bekezdés d) és g) pontjában, a 92. § (1)-(2) 
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a Szécsény Térsége Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulás 
tagönkormányzatainak hozzájárulásával a következőket rendeli el: 
 

1. § 
A szociális rászorultságtól függő és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/2020. 
(XI.30.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Szécsény Város Polgármestere az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletében elrendelt 
veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, a 92. § (1)-(2) bekezdésében, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szécsény Térsége Humánszolgáltató 
Intézményfenntartó Társulás feladat- és hatáskörében eljáró társulási tanács elnökének 
hozzájárulásával a következőket rendeli el:” 
 

2. § 
A szociális rászorultságtól függő és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/2020. 
(XI.30.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A támogatást egy évre, a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani, 
mely kérelemre újra megállapítható.” 
 

3. § 
A szociális rászorultságtól függő és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/2020. 
(XI.30.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást a kérelem benyújtása 
hónapjának első napjától egy évre kell megállapítani.” 
 

4. § 
A szociális rászorultságtól függő és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/2020. 
(XI.30.) önkormányzati rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(7) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást rendszeres települési támogatás 
formájában kell nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel egy évre kell megállapítani, a 
kérelem benyújtása hónapjának első napjától.” 
 

5. § 
A szociális rászorultságtól függő és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 12/2020. 
(XI.30.) önkormányzati rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) Az intézményvezető az ellátás igénybevételét megelőzően a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelő tartalommal megállapodást köt az ellátást igénybevevővel. A megállapodás 
megszűnésére és megszüntetésére e rendelet 16. § (8)-(9) bekezdéseit kell alkalmazni.” 
 

6. § 
Hatályát veszti a szociális rászorultságtól függő és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 12/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja. 
 

7. § 
Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba. 

 
 
 

Szécsény, 2021. szeptember 27. 
 
 
 

Stayer László Péter 
polgármester 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna  
jegyző 

 
 
 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2021. szeptember 28. 
 
 
 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna 
jegyző 

 

 

 
 


