Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
Oroszlány Város Polgármesterének
37/2020. (XII.22.) rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem
helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszlány Város Polgármestere Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva
a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. §. (3) bekezdésében, 45.
§ (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2)
bekezdéseiben, 115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, 131. § (1)
bekezdésében, 151. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019.
(XII.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„2. § Oroszlány Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, amelynek tagjai
az önkormányzat működési területén szociális intézményeket működtető fenntartók, és a szociális
intézmények képviselőin kívül a Járási Hivatal képviselője, az Idősügyi Tanácsadó Kör, a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.”

2. §

A rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9)
Az önkormányzat e rendelet 4. § (8) bekezdés a-c) pontjaiban meghatározottakat jogosult a
helyszínen ellenőrizni.”

3. §

Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és 2021. január 2. napján hatályát veszti.
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