
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2012.(II.17.) önkormányzati 
rendelete a szociális ellátások rendjéről szóló 2/2010.(I.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 132.§ (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális ellátások rendjéről szóló, 
4/2011.(II.28), 17/2011.(IX.30) önkormányzati rendeletekkel módosított önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
A Rendelet 3.§ (3) bekezdés h.) pontja hatályát veszti 
 

2.§ 
A Rendelet 11.§-a a következők szerint módosul: 

„11.§  Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Szt., a Gyvt. 
és a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint rendszeres szociális segélyt, 
ápolási díjat, átmeneti segélyt, születési támogatást, temetési segélyt, köztemetést, 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, állapít meg.” 

 
3.§ 

(1) A Rendelet 12.§-ában a „Szt 35.§ (2)” szövegrész helyébe Szt.33.§ (7)” szöveg, a 
bérpótló juttatás” szöveg helyébe „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” kerül. A 12.§ 
(1) bekezdésében „ A lakókörnyezet rendezett, ha a bérpótló juttatást kérelmező, illetve 
az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott ingatlant” szövegrész helyébe a 
következő lép: Rendezett lakókörnyezet, amely akkor valósul meg, ha a támogatást 
kérelmező  
 

(2) A Rendelet 13.§ (1) bekezdésében az „Szt 37/B §” helyébe „Szt 37 §, az „Szt 37/D § (2) 
bekezdése” helyébe 37/A. §, „az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 
Rétság Városi Kirendeltsége „ helyébe „Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja Rétsági Kirendeltsége” kerül. 
 

(3) A Rendelet 22.§ a.) és b.) pont helyébe (1) és (2) bekezdés kerül. A 22.§ (1) 
bekezdésében a „lakásfenntartási támogatás” szöveg törlésre kerül. 
 

4.§ 
A Rendelet 16.§ (4) bekezdésében, a 17.§ (1) bekezdés c.) pontjában valamint a 21.§ (6) 
bekezdésében az „Egészségügyi- Szociális és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész 
helyébe „Szociális Bizottság” kerül. 

 
5.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 15.§ (1) bekezdése, 

valamint 20. §-a. 
 

Rétság, 2012.február 17. 
 

Mezőfi Zoltán                                                Hutter Jánosné 
polgármester                                                      jegyző 
 
 

Kihirdetési záradék: 
 
Jelen rendelet 2012.február 17-én kihirdetésre került. 

 
Hutter Jánosné jegyző 



 
 
 

INDOKLÁS 
Általános indoklás 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) rendelkezéseit a Magyarország 2012.évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011.évi CLXVI. törvény rendelkezései, valamint a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi 
CXCI. törvény rendelkezései módosították. 
Fentiek miatt a módosítások átvezetése helyi rendeletünkön szükségessé vált. 
 

Részletes indoklás 
1.§-hoz 

 
az Szt. megszüntette a helyi lakásfenntartási támogatás formáját és a támogatást a jegyző 
hatáskörébe helyezte, ezért a 3.§ (3) bekezdés h.) pontját hatályon kívül kell helyezni. 
 

2.§-hoz 
 

A Rendelet 11.§-ából kiemelésre került az időskorúak járadéka, valamint a lakásfenntartási 
támogatás szövegrész, mivel ez a továbbiakban jegyzői hatáskörbe tartozik. 
 

3.§-hoz 
 

Az (1) és (2) bekezdésben a Rendeletben hibásan szereplő elnevezések korrigálására,a 
12.§ (1) bekezdésére vonatkozóan pedig stilisztikai módosításra került sor. 
A (3) bekezdésben javításra kerül a szakasz tagolása. Az eddig hibásan alkalmazott pontok 
helyébe bekezdés kerül. A lakásfenntartási támogatás szövegrész törlése a 2.§-ban foglaltak 
miatt szükséges. 

4.§-hoz 
 

 
A Rendelet átdolgozása során a több §-ban még hibásan megjelenő bizottsági 
elnevezést módosítottuk. 
 

 
5.§-hoz 

 
(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az alaprendeletbe történő 

beépülését követően a törvény erejénél fogva a hatálybalépést követő napon hatályát 
veszti. 

(2)A Rendelet ápolási díjra vonatkozó 15.§ (1) bekezdése hatályon kívül helyezhető, a 
további rendelkezések a képviselő-testület által megállapítható ellátásra vonatkoznak. 
Ugyancsak szükséges hatályon kívül helyezni a Rendelet 20.§-ában foglalt, 
lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseket, mivel az Szt. megszüntette a 
helyi lakásfenntartási támogatás formáját és a támogatást a jegyző hatáskörébe 
helyezte. 

 


