Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(V.27.) önkormányzati
rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és
családsegítésről szóló 5/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
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Adásztevel 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. § Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és
családsegítésről szóló 5/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Adásztevel 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 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület a családsegítést társult feladatellátásban, a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye (a továbbiakban: Intézmény) útján
biztosítja.
3. § A Rendelet 3. §-a a következő, (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtást, társult feladatellátásban, a Fix-Pont
Önkormányzati Feladatellátó Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján biztosítja.”
4. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Rendeletben szabályozott pénzbeli ellátások és a szociális étkeztetés megállapítása
iránti kérelmeket az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalánál (a továbbiakban:
Hivatal) - Adásztevel, Árpád u. 64. - lehet szóban, vagy írásban, a kizárólag e célra
rendszeresített formanyomtatványon benyújtani.”
5. § A Rendelet a következő, 7/A. §-sal egészül ki:
„7/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.”
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6. § A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendszeres támogatásokra való jogosultság egyéb feltétele, továbbá a rendszeres
támogatás folyósításának a feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás
jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét biztosítsa. Ennek keretében köteles az
életvitelszerűen lakott lakása, vagy családi háza udvarát, kertjét, a kerítésén kívül az
ingatlant határoló járdát, vagy azzal határos közterületet tisztán tartani.”
7. § A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Intézmény vezetője dönt a házi segítségnyújtás igénybevételéről.”
8. § A Rendelet 10. §-a a következő, (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat dönt a házi segítségnyújtás
igénybevételéről.”
9. § A Rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a gondozott családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
ÖNYLÖ 100 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át.”
10. § A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ápolt személy halála esetén az ápolási települési támogatás folyósítását a halál
időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.”
11. § A Rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése 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.”
12. § A Rendelet 20/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/B. § (1) A Képviselő-testület a tanévkezdési költségekhez való hozzájárulásként,
annak a köznevelési intézménybe járó gyermeknek és felnőttnek
tanévkezdési települési támogatást állapít meg,
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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

7.000,-Ft/fő

b) általános iskolások

12.000,-Ft/fő

c) Középiskolások, szakmunkásképzősök

12.000,-Ft/fő

d) Egyetemisták, főiskolások

20.000,-Ft/fő

(3) A tanévkezdési települési támogatásra azok az adászteveli óvodások
jogosultak, akik az Adászteveli Óvodába járnak.
(4) Az egyetemista és főiskolás kérelmezők közül csak azok támogathatók, akik
nappali képzésben szerzik meg első diplomájukat.
(5) Kérelmezők az óvodai és tanulói jogviszonyukat óvoda- és iskolalátogatási
igazolással igazolják, melyet kérelmükhöz csatolnak.”
13. § A Rendelet 20/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/C. § (1) A Képviselő-testület a gyermeknevelési költségekhez való hozzájárulásként,
annak az adászteveli gyermeknek és fiatal felnőttnek gyermeknevelési
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
gyermeknevelési
Ft/fő/év.

települési

támogatás

összege

5.000,-

(3) A gyermeknevelési települési támogatásra jogosultak:
a)

a 18. életévét be nem töltött gyermekek,

b)

a 18. életévét betöltött, közép-, vagy felsőfokú nappali iskolai
képzésben részesülő fiatalok.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően, nem jogosult a gyermeknevelési települési
támogatásra az az óvodás korú gyermek – kivéve a tartósan beteg és sajátos
nevelési igényű gyermekeket -, aki nem az Adászteveli Óvoda székhely
óvodájába jár.
(5) Kérelmezők a közép-, vagy felsőfokú iskolai tanulói jogviszonyukat
iskolalátogatási igazolással igazolják, melyet kérelmükhöz csatolnak.”
14. § A Rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás szolgáltatást - az Sztv. 63. §-ában
foglaltak szerint – a Társulás házi szociális gondozói hálózatán keresztül
biztosítja.”
15. § (1) E rendelet 2021. június 1. napján lép hatályba.
(2) A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Rendelet „1. A rendelet célja” alcímét
és 1. §-át, valamint 15. § (5) bekezdését.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

