
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2016. (…..) 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.) 17. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő 

„(2016. évben 28.500 Ft)” szövegrész helyébe a „(2017. évben 28.500 Ft)” szövegrész lép. 

 

2. § 

 

Az R. 24/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A támogatás feltételei és mértéke, 

a.) amennyiben a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az 

öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, havi 4.000 Ft, 

b.) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét eléri, de 

nem haladja meg annak kétszeresét, havi 3.000 Ft, 

c.) amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum kétszeresét 

meghaladja, de nem éri el annak két és félszeresét, havi 2.000 Ft, 

d.) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét eléri, 

vagy meghaladja havi 1.000 Ft.” 

 

3. § 

 

Az R. a következő IV/A.  Fejezettel egészül ki: 

 

„IV/A. Fejezet 

 

Szociálpolitikai kerekasztal 

 

20. A Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozása, működtetése 

 

 

 

 



32/A. § 

 

(1) Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociálpolitikai Kerekasztalt (a 

továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre és működtet. 

 

(2) A Kerekasztal segítséget nyújt adatok szolgáltatásával, a helyi igények felméréséhez, a 

szakterületéhez tartozó ellátások fejlesztéséhez, a Rinyamenti Kistérség Többcélú 

Önkormányzati Társulás által elkészített szolgáltatástervezési koncepcióhoz. 

 

(3) A Kerekasztal üléseit a polgármester hívja össze, a feladatok koordinálását az általa 

megbízott személy végzi. 

 

32/B. § 

 

(1) A Kerekasztal szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. 

 

(2) A Kerekasztal az üléseit Segesd Község Önkormányzata hivatali helyiségében tartja. 

 

32/C. § 

 

(1) A Kerekasztal tagjai: 

a) Segesd Község Önkormányzatának polgármestere (1 fő), 

b) Segesd Község Jegyzője (1 fő), 

c) Segesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának elnöke (1 fő), 

d) Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó köztisztviselője 

(1 fő), 

e) Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke (1 fő), 

f) Segesd község védőnői (2 fő), 

g) Segesd község háziorvosa (1 fő), 

h) oktatási és nevelési intézmények gyermekvédelmi felelősei (2 fő), 

i) Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ Segesdi Intézményegységének vezetője (1 

fő). 

 

(2) A Kerekasztal tagjait tevékenységükért díjazás nem illeti meg. 

 

32/D. § 

 

(1) A Kerekasztal elnöke a polgármester. 

 

(2) A Kerekasztal akkor döntésképes, ha tagjainak több, mint fele jelen van. Véleményét, 

javaslatait egyszerű szótöbbséggel alakítja ki. 

 

(3) A Kerekasztal ülései nyilvánosak, a tagoknak észrevételezési, javaslattételi joga van. Az 

ülésekkel kapcsolatos adminisztrációs teendőket a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

szociális ügyekkel foglalkozó köztisztviselője látja el.” 

 

 

 

  



4. § 

 

Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

                             Péntek László                       dr. Varga Katalin                                                          

                              polgármester                     jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2016. december …. 

 

 

 

      dr. Varga Katalin 

               jegyző 


