
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2020. (…..) 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 továbbiakban: R.) 8. § (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(3) A települési létfenntartási támogatás természetbeni és pénzbeli formában is 

megállapítható. A támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb, mint 3.000 Ft, de nem 

haladhatja meg a 20.000 Ft-ot.” 

 

2. § 

 

Az R. 8. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(9) A Bizottság mérlegelési jogkörében dönthet úgy, hogy a megítélt települési létfenntartási 

támogatást élelmiszerutalvány formájában biztosítja a kérelmező részére.” 

 

 

3. § 

 

Az R. 1. melléklet „IV. Nyilatkozatok” cím helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„IV. Nyilatkozatok 

 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális 

hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – 

ellenőrizheti. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 

(1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes 

adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje. 

 

 



Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezelése az Európai Parlament és Tanács 2016/679 

Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes 

hozzájárulás alapján történik, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a helyi 

támogatásra való jogosultság megállapítása, biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából történő 

felhasználásához, illetőleg azok kezeléséhez, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény alapján. 

Temetési kölcsönre vonatkozóan: 

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az elhunyttal érvényes tartási-, 

öröklési szerződésem nem volt, és az elhunyt nem rendelkezett halál esetére szóló biztosítással.” 

 

4. § 

 

Az R. 2. melléklet „IV. Nyilatkozatok” 4.2. pont első és második bekezdésének helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 
„4.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a 

szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága 

útján – ellenőrizheti. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 

(1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes 

adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje. 

Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezelése az Európai Parlament és Tanács 2016/679 

Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes 

hozzájárulás alapján történik, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a helyi 

támogatásra való jogosultság megállapítása, biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából történő 

felhasználásához, illetőleg azok kezeléséhez, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény alapján.” 

 

5. § 

 

Az R. 4. melléklet „7. Nyilatkozatok” első és második bekezdésének helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 
„Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális 

hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – 

ellenőrizheti. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 

(1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes 

adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje. 

Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezelése az Európai Parlament és Tanács 2016/679 

Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes 

hozzájárulás alapján történik, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a helyi 

támogatásra való jogosultság megállapítása, biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából történő 

felhasználásához, illetőleg azok kezeléséhez, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény alapján.” 

 

6. § 

 

Az R. 6. melléklet „III. Nyilatkozatok” második és harmadik bekezdésének helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 



„Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális 

hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – 

ellenőrizheti. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § 

(1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes 

adataimat kezelje, a szükséges iratokat megkérje. 

Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezelése az Európai Parlament és Tanács 2016/679 

Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes 

hozzájárulás alapján történik, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a helyi 

támogatásra való jogosultság megállapítása, biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából történő 

felhasználásához, illetőleg azok kezeléséhez, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény alapján.” 

 

7. § 

 

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

 

 

 

                             Péntek László                       dr. Varga Katalin                                                          

                              polgármester                     jegyző 

 

 

Kihirdetve: ………………….. 

 

 

 

      dr. Varga Katalin 

               jegyző 

 


