
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(V.27.) 
önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi 

segítségnyújtásról szóló 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
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Németbánya Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
10. § (1) bekezdésében, 25. § (3)  bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) 
bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) és 
g) pontjaiba foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket 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) bevezető része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3)  
bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 62. § (2) 
bekezdésében, a 92. § (2) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiba 
foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el:”  

     
2. § A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Rendeletben használt kifejezéseken a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Sztv.) 4. §-ában 
meghatározottakat kell   érteni.” 

 
3. § A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1)   A Rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti 
kérelmeket az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
Németbányai Ügyfélszolgálatánál (Németbánya, Fő tér 3.) lehet szóban, vagy 
írásban előterjeszteni. A kérelem benyújtására, ill. visszavonására az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény vonatkozó szakaszai az 
irányadók.” 

4. § A Rendelet a következő, 4/A. §-sal egészül ki: 

        „4/A. § (1) E rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a 
jogosultság megállapítását követően is – a hatáskör gyakorlója bármikor 
jogosult ellenőrizni. 

(2) A hatáskör gyakorlója – a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználásának 
ellenőrzése céljából – a felhasználást igazoló dokumentumok bemutatására 
vagy nyilatkozat megtételére kötelezi a jogosultat, ha a támogatást nem 
rendeltetésszerűen, a kérelemnek megfelelően használja fel. 

(3) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése esetén a Sztv. 17. §-ában 
foglaltak szerint kell eljárni.” 

5. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

    „5. § A települési támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, 
illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására, életvitel 
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szerűen lakott lakása, vagy családi háza udvarát, kertjét, kerítéssel kívül határos 
területét, járdát tisztán tartsa.” 

 
6. § A Rendelet 9. § (1) – (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 „(1)  Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani a létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő személy részére, aki önmaga, vagy családja 
létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és 

a) akinek - családban élő esetében -  1 főre számított havi nettó családi jövedelme 
 az ÖNYLÖ-nek 1500 %-át, 

b) akinek - egyedül élő esetén - az 1 főre számított havi családi jövedelme az 
ÖNYLÖ összegének 2000 %-át 

             nem haladja meg. 

  (2) Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmezők 
akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 
gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen 
betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő 
várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 
fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való 
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez 
kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre 
szorulnak.” 

 
7. § A Rendelet 14/C. § helyébe a következő rendelkezés lép:  

„14/C. § (1) A Képviselő-testület a tanévkezdési költségekhez való hozzájárulásként, 
annak a  köznevelési intézménybe járó gyermeknek és felnőttnek 
tanévkezdési települési támogatást állapít meg,  

a) akinek - családban élő esetében -  1 főre számított havi nettó családi 
jövedelme  az ÖNYLÖ-nek 1500 %-át, 

b) akinek - egyedül élő esetén - az 1 főre számított havi családi 
jövedelme az ÖNYLÖ összegének 2000 %-át 

      nem haladja meg. 

(2) A tanévkezdési települési támogatások mértéke: 

a) óvodások                                                               10.000,-Ft/fő/év 

b) általános iskolások, középiskolások, szakmun- 
     kásképzősök, főiskolások és egyetemisták           15.000,- Ft/fő/év  

 (3) A főiskolás és egyetemista kérelmezők közül csak azok támogathatók, akik 
nappali képzésben szerzik meg első diplomájukat. Kérelmezők az óvodai 
és tanulói jogviszonyukat óvoda- és iskolalátogatási igazolással igazolják, 
melyet kérelmükhöz csatolnak.” 

8. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

       „15. § (1) A személyes gondoskodás keretében, a szociális rászorultaknak a Képviselő-
testület napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít. 
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        (2) Az (1) bekezdésbe foglalt ellátásra jogosultak az Sztv. 62. § (1) bekezdésébe 
foglalt személyek. 

        (3) Rászorulónak kell tekinteni az ellátottat   

a) az életkora miatt, ha a 65. életévét betöltötte. 

b)  az egészségi állapota miatt, ha mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut 
megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – nem tud 
gondoskodni, illetve, ha házi segítségnyújtásban részesül. 

c) a fogyatékossága miatt, ha a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján 
fogyatékossági támogatásban részesül. 

d) a pszichiátriai betegsége, vagy szenvedélybetegsége miatt, ha fekvőbeteg-
gyógyintézeti kezelést nem igényel, és önmaga ellátására részben képes. 

e) a hajléktalansága miatt, ha bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve, 
ha a bejelentett lakóhelye a hajléktalan személyek átmeneti szállása. 

        (4) Az étkezés igénybevételéhez a (3) bekezdés szerinti jogosultságot az alábbiak 
alapozzák meg: a)   pont esetében a személyi igazolvány, b)   és d) pontok 
esetében a háziorvos, kezelőorvos, szakorvos igazolása, c) pont esetében a 
fogyatékossági támogatásról, vagy az emelt összegű családi pótlékról szóló 
határozat, e) pont esetében a lakcímkártya, vagy a hajléktalan szálló igazolása. 

        (5) Az (1) bekezdésbe foglalt ellátás megszűnik és a jogosultságot meg kell 
szüntetni: 

a) a jogosult halálával, 

b) a határozott időtartam lejártával, 

c) a jogosult kezdeményezésére, 

d) ha a jogosult két hónapot meghaladóan nem veszi igénybe a 
szolgáltatást, 

e) ha a megállapított térítési díjat a jogosult a fizetési határidő lejártától 
számított 15 napon belül nem fizeti meg, és írásos felszólítást 
követően az abban foglaltak alapján sem tesz eleget a fizetési 
kötelezettségének. 

         (6) Külön eljárás nélkül kell ellátást nyújtani az Sztv. 7. § (1) bekezdésében foglalt 
esetekben. 

              A térítési díjakkal kapcsolatos szabályokat külön rendelet rögzíti.” 
 

9. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. § (1) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás szolgáltatást - az Sztv. 63. §-ában 
foglaltak szerint – az Intézmény házi szociális gondozói hálózatán keresztül 
biztosítja. 

 (2) A társult feladatellátás kapcsán a kötelező rendeletalkotási kötelezettségnek 
Németbánya település közigazgatási területére kiterjedően a társulási 
megállapodásban kijelölt önkormányzat tesz eleget.” 

                                                                            
10. § (1) E rendelet 2021. június 1. napján lép hatályba. 
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            (2) A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Rendelet 2. § (4) bekezdését, 8. § (5) 
bekezdését, 9. § (6) bekezdését, 10. § (6) bekezdését, 11. §  (5) és (6) bekezdéseit és 
a 12. § (6) bekezdését. 

   
 
 
 
 
 
               Marcsik Zoltánné Király Ágnes                                    Kelemen László 
                        polgármester                    jegyző 

 


