
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(VII.17.) 
önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi 

segítségnyújtásról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
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Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Sztv.) 132. § (4) bekezdése g) 
pontjában és a 140/R. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:    
 
1. § Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 
szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
          „(1) A Képviselő-testület az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzá-

járulásként temetési települési támogatást nyújt annak a kérelmezőnek, aki a 
meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott 

                 a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy  

  b) tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a 
saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,  

           és akinek a családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelem- 
           be vételével számított, 1 főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az ÖNY-   
           LÖ 350 %-át.” 

 
2. §  A Rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

                  
    „a) akinek az 1 főre számított havi nettó családi jövedelme az ÖNYLÖ-ének 350 %- 

át,” 
 
3. §  A Rendelet 13. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

                  
„a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az ÖNYLÖ 350 

%-át,”  
                 

 4. §  A Rendelet 13. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
                  

„c) 350 %-át, akkor           3.000,-Ft.” 
 
5. § E rendelet 2018. július 20. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
   
Németbánya, 2018. július 16. 
 
 
 
                                Ujvári Szilvia                                    Kelemen László 
                              polgármester  jegyző 

 

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2018. július 17. 

 
Németbánya, 2018. július 16. 
                                  
                                                                                                   Kelemen László 
                                                                                                          jegyző 


