
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2019. (…..) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról szóló  

2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében a 7. § (1) bekezdés tekintetében, a 

10. § (1) bekezdésében a 3. § (1) bekezdés tekintetében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 

26. §-ában a 23. § és 24. § tekintetében, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában a 3. § (4) bekezdés 

tekintetében, a 32. § (3) bekezdésében a 3-5. § tekintetében, a 45. § (1) bekezdésében a 7. § 

(2) bekezdés tekintetében, a 48. § (4) bekezdésében a 24. § tekintetében, a 132. § (4) 

bekezdésében, a 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

1. § 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 2/2015. 

(II. 25.) önkormányzati rendelet a következő 14/C. alcímmel egészül ki: 

 

„14/C. Települési támogatás idősek világnapjára  

24/C. § 
  

(1)   Az önkormányzat képviselő-testülete az idősek világnapja alkalmából – a megélhetéssel 

kapcsolatos költségek csökkentéséhez – támogatást nyújt annak a Segesden lakó-, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező személynek, aki a 75. életévét betöltötte vagy legkésőbb a 

tárgyévben betölti. 

 

(2)   A támogatást az önkormányzat évi egy alkalommal, tárgyév október hónapjában, 

vásárlási utalvány formájában nyújtja, személyenként 5.000 Ft összegben.  

 

(3) A támogatást a jogosultnak igényelnie nem kell, a jogosultságot a polgármester a személyi 

adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján, hivatalból állapítja meg. 

 

(4) A vásárlási utalvány jogosult részére történő eljuttatása személyesen, vagy az idősek 

világnapja alkalmából szervezett ünnepség keretében történik, legkésőbb tárgyév október 15. 

napjáig.” 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

                             Péntek László                       dr. Varga Katalin                                                          

                              polgármester                     jegyző 

 

Kihirdetve: 2019. szeptember …. 

      dr. Varga Katalin 

               jegyző 


