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Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 1.§-ának (2) bekezdésében, 10.§-ának (1) 

bekezdésében, 26.§-ában, 32.§-ának (3) bekezdésében, 38.§-ának (9) bekezdésében, 45.§ (1) 

bekezdésében, 46.§-ának (1) bekezdésében, 50.§-ának (3) bekezdésében, 58/B.§-ának (2) 

bekezdésében, valamint 92.§-ának (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 

helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013.(XI.22.) 

önkormányzati rendelet (A továbbiakban: Rendelet) módosítás tárgyában az alábbi rendeletet 

alkotja: 

 

 

1.§ A Rendelet 15.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

 

(3) Az önkormányzati segély ügyekben benyújtott kérelmek elbírálása a Szociális- és 

Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik. 

 

 

 

2.§ A Rendelet   15/A.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

" (2) Az (1) bekezdésen túl önkormányzati segélyben részesíthető – a temetés napját követő 3 

hónapon belül benyújtott kérelem alapján – az az elhunyt személy eltemettetéséről 

gondoskodó – Cece Nagyközségben bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező – 

kérelmező. Ezen bekezdés alapján benyújtott ügyekben a kérelmek elbírálása a polgármester 

hatáskörébe tartozik." 

 

 

3.§ A Rendelet az alábbi 19.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

" (2) A közgyógyellátási ügyekben benyújtott kérelmek elbírálása a jegyző hatáskörébe 

tartozik." 
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4.§ A Rendelet 15/A.§. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

"(3) Az a tulajdonos, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme a 15. § (1) –(2) 

bekezdésében meghatározott mértéket meghaladja és különösen elemi kár, tűzeset okozta 

rendkívüli élethelyzetbe került, az általa lakott lakása az elemi kárra, vagy tűzesetre 

visszavezethető okból megsemmisült, lakhatatlanná vált, vagy súlyos mértékben 

megrongálódott egy főre számított családi jövedelmétől függetlenül, kárának enyhítésére 

évente legfeljebb egy alkalommal a polgármestertől kérheti önkormányzati segély 

megállapítását." 

 

 

5.§ (1) Ez a rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba. A rendelet helybe szokásos módon 

történő kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

                          Varga Gábor                                              Albert Zsuzsanna 

                             polgármester                                                       jegyző 

 

 

 
Záradék: A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

 

Cece, 2014. február 09. 

 

 

                                                                                                   Albert Zsuzsanna 

                                                                                                         jegyző 

 


