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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 
 
 
 
 
SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 
 
30/2017. (XII. 14.)  Önkormányzati rendelet      2. 

a gyermekek védelméről szóló 
23/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
31/2017. (XII. 14.)  Önkormányzati rendelet      2. 

a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési szabályzatáról valamint mellékleteiről 
szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

30/2017. (XII. 14.) önkormányzati 
rendelete 

a gyermekek védelméről szóló 23/2003. 
(IV. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdés 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el.  
 
1. § A gyermekek védelméről szóló 

23/2003. (IV. 30.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. 
§-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

 
„6. § A gyermekjóléti szolgáltatás a 

Család- és Gyermekjóléti Központ 
Szentgotthárd intézmény keretein 
belül működik, a gyermekjóléti 
szolgáltatás igénybevételére irányuló 
kérelem benyújtásának módja és a 
kérelem elbírálásának szempontjai, 
az ellátás megszűnésének esetei, 
módjai az intézmény Szakmai 
Programjában szabályozottak.” 

 
2. § A Rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 

„(8) A gyermekek napközbeni 
ellátásának igénybevételére irányuló 
kérelem benyújtásának módját és a 
kérelem elbírálásának szempontjait, az 
ellátás megszűnésének eseteit és 
módjait a Szentgotthárd és Kistérsége 
Egyesített Óvodák és Bölcsőde 
Tótágas Bölcsődéje Felvételi 

Szabályzata határozza meg, mely e 
rendelet 7. melléklete. 

 

3. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„8.§ Az önkormányzat a gyermekek 
átmeneti gondozására helyettes 
szülői hálózatot tart fenn, mely 
térítésmentesen vehető igénybe.” 

 

4.§ A Rendelet az 1. melléklet szerinti 7. 
melléklettel egészül ki. 
 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 
napon lép hatályba. 
 
 
Kihirdetve: 2017. december 14-én. 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
31/2017. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelete 
a Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési szabályzatáról 

valamint mellékleteiről szóló 
13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotó hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § A Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési szabályzatáról valamint 
mellékleteiről szóló 13/2013. (III. 28.) 
önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: SZMSZ) 19. § (3) 
bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
„(3) A Képviselő-testület évente 

tizenegy ülést tart, az éves 



XIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 2017. DECEMBER 14. 
 3 

munkatervében meghatározott 
időpontokban. A Képviselő-testület 
éves munkatervében meghatározott 
időpontokon felül összehívott ülése a 
rendkívüli testületi ülés.” 

 
2. § Az SZMSZ 31. alcíme a következő 
38/A. §-sal egészül ki: 
 

„38/A. § (1) Amennyiben egy képviselő 
nem tesz eleget az ügyben való 
személyes érintettsége bejelentésére 
vonatkozó kötelezettségének, úgy a 
Képviselő-testület a képviselőt 
egyhavi tiszteletdíjától 
megfoszthatja. A kérdésben a 
Képviselő-testület vita nélkül, 
egyszerű szótöbbséggel határoz. 

(2) A Képviselő-testület a tiszteletdíj 
megvonásáról legkésőbb a 
mulasztást megalapozó 
körülményekről való 
tudomásszerzéstől számított 60 
napon belül dönt." 

 
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 
napon lép hatályba. 
 
Kihirdetve: 2017. december 14-én. 

 


