
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2017. (IX.29.) önkormányzati  r e n d e l e t e 
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, 
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Ket.) 74. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

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. §-a az 
alábbiak szerint módosul: 
 
(1) A 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„e) Család- és Gyermekjóléti Központ” 

(2) A 4. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„e) A Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének hatáskörébe tartozik: 

- A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
- A Család- és Gyermekjóléti Központ  
-  

2. § 
 

A Rendelet 10. § (4) bekezdésében a „Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész helyébe a „Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész lép. 

3. § 
 

A Rendelet 18. § (2) bekezdésében szereplő „gyermekjóléti szolgálat” szövegrész helyébe a „gyermekjóléti 
szolgáltatás” szövegrész lép. 

4. §  
 
A Rendelet 19. § (1) bekezdés b.) pontja helyébe a következő szöveg lép: 
„a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ feladatköréhez tartozó 
ügyben a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének”  
 

5. § 
 
A Rendelet 29. § (2)-(4) bekezdéseiben szereplő „Családsegítő és gyermekjóléti Központ” szövegrész helyébe a 
„Család- és Gyermekjóléti Központ” szövegrész lép.  

 
6. § 
 

A Rendelet 37. § (3) bekezdésében a „Családsegítő és gyermekjóléti központ” szövegrész helyébe a „Család- és 
Gyermekjóléti Központ” szövegrész lép.  
 

7. § 
 
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, 2017. szeptember hó 29. napján.  
 
 /: dr. Varga Andrea :/ 
 jegyző   
    
   


