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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 

 

 

 

 

SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

 

11/2021. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet      2. 

a szociális igazgatás és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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ÖNKORMÁNYZATI RENDELET: 

 

Szentgotthárd Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 

13.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatás és az egyes szociális 

ellátási formák helyi szabályairól szóló 

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) 

bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (3) 

bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 92. 

§ (1) bekezdés a)-b) pontjában, 92. § (2) 

bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és 

a 132. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, az 1-2. § és a 2. 

melléklet 3. pontja tekintetében a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulásban résztvevő helyi 

önkormányzatok képviselő-testületeinek, a 

2. melléklet 2. pontja tekintetében 

Alsószölnök, Csörötnek, Felsőszölnök, 

Gasztony, Magyarlak, Nemesmedves, 

Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu 

és Vasszentmihály községi 

önkormányzatok képviselő-testületeinek 

hozzájárulásával a következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális igazgatás és az egyes szociális 

ellátási formák helyi szabályairól szóló 

Szentgotthárd város képviselő 

testületének4/2015 (II.26..) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: szociális 

rendelet) bevezető része helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„Szentgotthárd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 10. § (1) bekezdés ében, 25. § (3) 

bekezdés b) pontjában, 26. § -ban, 32. § (1) 

bekezdés b) pontjában és (3) 

bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. 

§ (4) bekezdésében, 58/B. § (2) 

bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a)-b) 

pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § 

(3) bekezdésében és a 132. § (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 

pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a 10. alcím tekintetében 

Alsószölnök, Csörötnek, Felsőszölnök, 

Gasztony, Magyarlak, Nemesmedves, 

Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu 

és Vasszentmihály, a 11. alcím 

tekintetében Alsószölnök, Apátistvánfalva, 

Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, 

Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, 

Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, 

Szakonyfalu és Vasszentmihály, a 12. 

alcím tekintetében Alsószölnök, Csörötnek 

és Rátót, a 14-15. alcím tekintetében a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulásban résztvevő helyi 

önkormányzatok képviselő-testületeinek 

hozzájárulásával a következőket rendeli 

el:” 

2. § 

A szociális rendelet 2. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„2. § 

A rendelet hatálya a 10. alcím tekintetében 

Alsószölnök, Csörötnek, Felsőszölnök, 

Gasztony, Magyarlak, Nemesmedves, 

Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu 

és Vasszentmihály, a 11. alcím 

tekintetében Alsószölnök, Apátistvánfalva, 

Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, 

Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, 

Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, 

Szakonyfalu és Vasszentmihály, a 12. 

alcím tekintetében Alsószölnök, Csörötnek 
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és Rátót, a 14-15. alcím tekintetében a 

Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati 

Társulásban résztvevő helyi 

önkormányzatok közigazgatási területére is 

kiterjed.” 

3. § 

A szociális rendelet 12. § (3) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Rendkívüli települési támogatásban a 

13. §-ban és a 14. §-ban szabályozott 

esetek kivételével egy család, egy naptári 

éven belül négy alkalommal részesíthető.” 

4. § 

(1) A szociális rendelet 4. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A szociális igazgatás és az egyes 

szociális ellátási formák helyi szabályairól 

szóló Szentgotthárd város képviselő 

testületének4/2015 (II.26..) önkormányzati 

rendelete 6. melléklete helyébe a 2. 

melléklet lép. 

5. § 

A szociális rendelet 

a) 4. § (6) bekezdésében az 

„igénybevett” szövegrész helyébe az 

„igénybe vett” szöveg, 

b) 15. §-ában az „a személyes 

gondoskodás keretében nyújtott 

ellátás” szövegrész helyébe az „a 

személyes gondoskodás keretében 

nyújtott ellátás személyi térítési 

díjához nyújtott támogatás” szöveg 

lép. 

6. § 

Hatályát veszti a szociális rendelet 

a) 1. §-a, 

b) 9. §-a, 

c) 10. § (3) bekezdése és 

d) 13. § (3) bekezdése, 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 

 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2021. év augusztus hó 12-i ülésén fogadta el. 

Kihirdetve: 2021. év augusztus hó 13. 

napján. 


