
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 34/2016.(XII.23.) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. 
§ (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 
45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni támogatások 
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

1.§ 
 

(1)A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2015.(III.01.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet.) 4§ (1) bekezdésének e) pontja helyébe az 
alábbi szövegrész lép: 
 
„e) Családsegítő és gyermekjóléti központ” 
 
(2) A Rendelet 4§ (2) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 

„e) Családsegítő és gyermekjóléti Központ vezetőjének hatáskörébe tartozik: 
− családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 
− családsegítő és gyermekjóléti központ” 

 
2.§ 

A Rendelet 19§ (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi b) pont lép: 
 

„b) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás valamint családsegítő és gyermekjóléti 
központ esetén a Családsegítő és gyermekjóléti központ Vezetőjének,” 

3.§ 
A Rendelet 27§ (6) bekezdésének helyébe az alábbi (6) bekezdés lép: 
 
„/6/  Az étkeztetés, mint szociális alapellátási forma, a Szent Erzsébet Idősek Otthona 

keretében kerül biztosításra annak, aki arra kora, egészségügyi állapota, 
fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége okán jogosult. Az 
étkeztetés – népkonyha -, mint szociális alapellátási forma, a Magyar Vöröskereszt 
Nógrád Megyei Területi Szervezetével kötött ellátási szerződés alapján kerül biztosításra 
azok számára, akik arra, hajléktalanságuk okán jogosultak.” 

 
4.§ 

 
A Rendelet 29§-a helyébe az alábbi 29§ lép: 

29. §. 
Családsegítés 

 



/1/ A családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, 
személyek szociális és mentálhigiénés ellátását végzi. 

 
/2/ A családsegítés feladatait a Családsegítő és gyermekjóléti Központ látja el, amelynek 

működése nem hatósági jellegű, szolgáltatásai térítésmentesek. Az intézmény nyitott, 
igénybevétele feltételhez nem kötött. 

 
/3/ A Családsegítő és gyermekjóléti Központ a hozzáforduló vagy vele bármilyen 

kapcsolatban álló személyekkel, családokkal az önkéntesség alapján alakíthat ki 
együttműködést. 

 
/4/ A Családsegítő és gyermekjóléti Központ kizárólag az érintet személy, illetve 

törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult intézkedni, információt szolgáltatni, 
kivéve a különös veszélyeztetés, illetve a nem magánindítványos bűncselekmény 
esetét. Különös veszélyeztetés az a magatartás, amelynek következtében a magatartás 
tanúsítójának vagy más személynek életét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan 
fenyegető helyzet áll elő. 

 
/5/ A Családsegítő és gyermekjóléti Központ  

a./ a megelőzés érdekében az Sztv. 64 §. /2/ bekezdésében foglalt tevékenységet fejti 
ki, 

b./ az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzésére, valamint a 
jelentkező problémák megszüntetése érdekében az Sztv. 64.§. /3/ bekezdésében 
megfogalmazottak szerint jár el, 

c./ egyéb feladatait az Sztv. 64.§. /4/ bekezdésében foglaltak határozzák meg,.  
 
 

 
5.§ 

A Rendelet 37§ (3) bekezdésének Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Családsegítő és 
Gyermekjóléti Étkeztetés Társulása szövegrésze helyébe a Családsegítő és gyermekjóléti 
központ szövegrész lép. 
 

6.§ 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon 
hatályát veszti. 
 
 
 

Medvácz Lajos :/       /: dr. Varga Andrea:/ 
    polgármester       jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2016. december 23.    /: dr. Varga Andrea :/ 
                     jegyző 
 


