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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
10/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a  a 32. §
(3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (1) bekezdésében, a 131. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti feladatkörében
a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2013. (III. 12.) önkormányzati
rendeletének módosítására Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi rendeletet
alkotja.
 
1. § A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2013. (III. 12.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. § (1) Az eljárásra való hatáskört a Szociális törvény, a Gyermekvédelmi törvény, a 331/2006. (XII. 23.)
Kormányrendelet és jelen rendelet határozza meg.

(2) E rendelet hatálya a Pilisvörösvár város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy – ha a kérelmező
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik – tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.
Ettől eltérő illetékességet a Szociális törvény vagy jelen rendelet állapíthat meg.

(3) A lakcím megállapítása a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján történik.”

2. § Rendelet 3. § (3) bekezdése a következőkre módosul:

„3. § (3) Munkáltatóként közfoglalkoztatásra irányuló jogviszony akkor köthető, ha arra az éves
költségvetésében az előirányzat rendelkezésre áll.”

3. § A Rendelet 4. § (2) bekezdésében a „hat hónap” szövegrész helyébe az „egy év” szövegrész lép.

4. § A Rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontjában a „vagy meghaladja” szövegrész törlésre kerül.

5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2013. április 25.

                           Gromon István                                              dr. Krupp Zsuzsanna
                            Polgármester                                                           jegyző

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2013. április 29. napján.

 

                                                                                  Dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                                              jegyző


