
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

1/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete 

A szociális ellátások rendjér ől szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) 
bekezdés b) pontjában, 26.§ - ában és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 92.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 15/2015. (XI.23) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban R.) módosításáról az alábbiak rendeletet alkotja: 

 
 

1.§ 
 
A R. 24. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

 
„Gyermekjóléti szolgálat 

24.§ 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás az 1997.évi XXXI. törvény 39 - 40. §-ában meghatározott 
feladatainak ellátását a Képviselő-testület — a társult önkormányzatok által létrehozott - 
Nagyoroszi székhelyű Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti  Szolgálattal biztosítja. 

(2) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez, 
együttműködik az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel és a védőnőkkel.” 

 

2.§ 

A R. 27. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

„Házi segítségnyújtás 

27.§ 

(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni a Szt. 63.§-ában meghatározottak 
szerint azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem 
képesek, és róluk nem gondoskodnak. 

(2) A házi segítségnyújtás keretében szociális segí tést vagy személyi gondozást nyújt 
az önkormányzat. 

(3)  A házi segítségnyújtást az önkormányzat által foglalkoztatott gondozók látják el. 

(4)  A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél, 
jövedelemigazolás és orvosi igazolás mellékelésével kell benyújtani. 

(5) A szociális étkeztetésre és házi segítségnyújtásra jogosult személyek térítési díját az 
önkormányzat külön rendelete szabályozza.” 

 
3.§ 

 



Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1. 
naptól kell alkalmazni. 
 

                                   Hegedűs Ferenc                                dr. Varga Tibor  
                    polgármester               jegyző 

Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet 2016. január 27. napon kihirdetésre került.  
     dr. Varga Tibor  
                                                                                                     jegyző 
 
 
 
 

Indokolás 

Általános indokolás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 2016. január 1. 
naptól változásokat tartalmaz a szociális ellátások elnevezéseiben és tartalmában.. 

Részletes indokolás 

1 .§-hoz 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elnevezést módosítja. 

 

2.§-hoz 

A házi segítségnyújtás két tevékenységét tartalmazza. 

3.§-hoz 

A záró rendelkezéseket tartalmazza. 

Tájékoztatás az el őzetes hatásvizsgálat eredményér ől a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében el őírtaknak megfelel ően 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2016. január 1. 
naptól változásokat tartalmaz a szociális ellátások elnevezéseiben és tartalmában. 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 

1.) A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: a rendelet csak pontosításokat 
tartalmaz, társadalmi hatása nincs. 



2.) Gazdásági, költségvetési hatása:  nincs.  

3.) A rendelet környezeti, és egészségi hatásai : A rendelet módosítása környezeti és 
egészségi hatással nem jár. 

4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, s zervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 

5.) A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló h atásai : A rendelet az adminisztratív 
terheket nem okoz. 

6.) A jogalkotás elmaradásának várható következmény ei: pontatlanságok a jelenleg 
hatályos rendeletben. 

 


