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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

az 1. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

26. §-ában és a 132 § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében eljárva, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában, valamint a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. 

§ (3) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében és a 45. § (1) bekezdésben meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a felnőtt korúakra vonat-

kozó szociális gondoskodásáról szóló 5/2015.(II.26.) Önkormányzati rendelet  

a) 5. § (2) bekezdésében a „Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő- és Gyermekjóléti 

Szolgálathoz (továbbiakban: Szolgálat)” szövegrész helyébe a „Szigetszentmiklós Csa-

lád- és Gyermekjóléti Központhoz (továbbiakban: Központ)”szöveg, 

b) 20.§ (1) bekezdés b) pontjában a „Szolgálattal” szövegrész helyébe a „Központ-

tal”szöveg, 

c) 20.§ (2) bekezdésében a „Szolgálat” szövegrész helyébe a „Központ”szöveg, 

d) 21.§-ában a „Szolgálattal” szövegrész helyébe a „Központtal”szöveg, 

e) 24.§ (1) bekezdésében a „Szolgálatnál” szövegrész helyébe a „Központnál”szöveg, 

f) 26.§-ában  a „Szolgálattal” szövegrész helyébe a „Központtal”szöveg, 

g) 29.§ (1) bekezdésében a „Szolgálat” szövegrész helyébe a „Központ”szöveg, 

h) 29.§ (2) bekezdésében a „Szolgálat” szövegrész helyébe a „Központ”szöveg, 

i) 29.§ (4) bekezdésében a „Szolgálat” szövegrész helyébe a „Központ”szöveg, 

j) 29.§ (5) bekezdés c) pontjában a „Szolgálat” szövegrész helyébe a „Központ”szöveg, 

k) 29.§ (6) bekezdés a) pontjában a „Szolgálat” szövegrész helyébe a „Központ”szöveg, 

l) 29.§ (6) bekezdés b) pontjában a „Szolgálat” szövegrész helyébe a „Központ”szöveg, 

m) 30.§ (1) bekezdésében a „Szolgálat” szövegrész helyébe a „Központ”szöveg 

lép. 

 

2. § Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáshoz jutók helyi 

támogatásáról szóló 17/2011.(VI.30.) Önkormányzati rendelet 14.§-a helyébe a következő ren-

delkezés lép:  

 

„ 14. § (1) E Rendeletben foglalt támogatások odaítéléséről a Bizottság dönt. 



 

(2) A 9.§-ban meghatározott jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat a Polgármester 

jegyezteti be az ingatlan-nyilvántartásba és a 9.§-ban foglalt időtartam lejártával vagy a támo-

gatás visszafizetése esetében, annak törlésére irányuló engedélyt kiadni jogosult.”   

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

dr. Matus-Borók Dóra 
jegyző 

Szabó József  
polgármester 

 

ZÁRADÉK 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2016. február 

24. napján tartott ülésén alkotta, 2016. február 25. napján kihirdetésre került.  

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző  


