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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben 

nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 11/2011. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 

9/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelet  

  

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) 

bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 33. § (7) be-

kezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1)-(3) bekezdéseiben, 46. § (1) bekezdésé-

ben, 47. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, 21. § (1) és (3) bekezdésében, 131. 

§ (1) bekezdésében és 137. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és ter-

mészetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2011. (IX.29.) önkormányzati 

rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. § 

 

(1) A R. preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép:  

„Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) 

bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 33. § (7) be-

kezdésében, 43/B. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1)-(3) bekezdéseiben, 46. § (1) bekezdésé-

ben, 47. § (1) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 

Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, 21. § (1) és (3) bekezdésében, 131. 

§ (1) bekezdésében és 137. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 

alkotja:” 

 

(2) A R. 14. §-ában a „havonta” szövegrész helyébe a „félévente” szöveg lép.  

 

(3) A R. 25. § helyébe az alábbi szöveg lép: 

„25. § A Szt. 37/A. § (1) bekezdése szerinti együttműködésre kijelölt szerv a Dunakanyari Csa-

ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás fenntartásában álló Dunaka-

nyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.  

 

(4) A R. 26. § (3)-(6) bekezdéseiben, 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, 29. § (1) bekezdésében,  a 

„Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat”szöveg helyébe a „Dunakanyari Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat” szöveg lép.  

 

(5) A R. 32.§ (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
a) a jövedelmi helyzete miatt, akinek a háztartásában az főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,  

b) a kora miatt, ha egyedül élő és betöltötte 75. életévét, vagy nem egyedül élő esetén, ha át-

lagéletkoruk eléri a 75. évet, 

 

(6) A R. 33. §-ában a „Vadvirág Napköziotthonos Óvoda tálaló konyha intézmény” szöveg he-

lyébe a „Szentendre Város Önkormányzata fenntartásában álló Gondozási Központ Szentend-

re” szöveg lép. 
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(7) A R. 34. §-át megelőző 9. pont szövege „Házi segítségnyújtás” szövegre változik. 

 

(8) A R. 34. és 35. §-aiban a „Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Tár-

sulása által működtetett” szövegrész helyébe a „Szentendre Város Önkormányzata által fenntar-

tott Gondozási Központ Szentendre” szöveg lép. 

 

(9) A R. 36. és 37. §-ai hatályukat vesztik.  

 

 

2. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Szentendre, 2013. június 4. 

 

 

 

dr. Illés György  dr. Molnár Ildikó 

  polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2013. június 11-én kihirdetésre került. 

 dr. Molnár Ildikó 

 címzetes főjegyző 


