
Pécsely Község Önkormányzatának 
6/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a 

gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról szóló 11/2013. (12. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) – az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény / továbbiakban Szt / 1.§ (2) bekezdésében, 10. § (1) 
bekezdésében, 26. §-a, 32.§ (1) és (3) bekezdéseiben; 43/B.§ (1) és (3) bekezdéseiben, 47.§ (2) 
bekezdésében; 48. § (4) bekezdésében; 50.§ (3) bekezdésében; 62. § (2) bekezdésében; a 92. 
§-ában; a 132.§ (4) bekezdésében; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. Törvény /továbbiakban Gyvt /18.§ (1)-(2) bekezdésében, a 131.§ (1) 
bekezdésében; a 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról, 
valamint a gyermekvédelmi feladatok végrehajtásának helyi szabályairól szóló rendeletet az 
alábbiak szerint módosítja 

1. § 
A rendelet 8. § a következő bekezdéssel egészül ki: 
 
(4) A polgármester figyelembe véve az elhalálozással kapcsolatos családi kiadások 
növekedését, alanyi jogon egyszeri pénzbeli vissza nem térítendő támogatást biztosít annak az 
eltemettetésre köteles személynek, aki Pécsely Községben állandó lakcímmel rendelkezik és  
életvitelszerűen a községben él, és Pécsely Községben állandó lakcímmel rendelkező személy 
eltemettetéséről kell gondoskodnia, a támogatás mértéke 20.000 Ft 

 

2. § 
A rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:  

(1) A polgármester figyelembe véve az újszülött gyermek érkezésével kapcsolatos családi 
kiadások növekedését, alanyi jogon egyszeri pénzbeli vissza nem térítendő támogatást biztosít 
annak a szülőnek, aki Pécsely Községben állandó lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a 
községben él és a támogatás megállapításakor a gyermek pécselyi állandó lakos, a támogatás 
mértéke 30.000 Ft. 

3. § 

Ez a rendelet 2014. május 01-jén lép hatályba.  

 

 Sebők Lajos dr. Tárnoki Richárd 

 polgármester jegyző 

Kihirdetve: Pécsely, 2014. április 30. 
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                                             jegyző 


