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Legyesbénye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 10/2021. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 

 
a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi 

ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) 
bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-
ában, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 132. § (4) 
bekezdés d) g) pontjában, valamint a gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015(II.27.) 
rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) 
bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-
ában, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 132. § (4) 
bekezdés d) g) pontjában, valamint a gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:” 

2. § 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015(II.27.) 
rendelete 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A rendelet hatálya kiterjed a Legyesbénye község közigazgatási területén életvitelszerűen élő és 
bejelentett lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező:) 

„e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személyekre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a Szmtv-ben 
meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát 
Magyarország területén gyakorolják.” 

3. § 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015(II.27.) 
rendelete 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(3) A kérelmet írásban postai úton, elektronikusan a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal 
Legyesbényei Kirendeltségére címezve vagy személyesen szóban vagy írásban a szociális 
ügyintézőnél kell benyújtani.” 

4. § 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015(II.27.) 
rendelete 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
szerinti hozzátartozó, a jegyes kivételével.” 

5. § 

(1) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015(II.27.) rendelete 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A lakásfenntartási támogatást pénzbeli szociális ellátás formájában kell nyújtani.” 

(2) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015(II.27.) rendelete 10. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(16) A települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére 
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától. Külön lakásnak kell tekinteni a 
társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.” 

(3) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015(II.27.) rendelete 10. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(19) A települési lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet az 2. melléklet szerinti 
formanyomtatványon kell benyújtani.” 

6. § 

(1) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015(II.27.) rendelete 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A temetési támogatásra jogosult az az eltemettető, aki a meghalt - Ptk. szerinti hozzátartozója - 
eltemettetéséről gondoskodott és akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 600 %-át nem haladja meg.” 

(2) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015(II.27.) rendelete 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) [4] A temetési támogatás iránti kérelmet a 6. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani.” 
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7. § 

(1) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015(II.27.) rendelete 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[Települési rendkívüli eseti támogatásra (a továbbiakban: rendkívüli eseti támogatás) jogosult az a 
személy,] 

„b) alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen betegséghez, a válsághelyzetben lévő 
várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a 
nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való 
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorul.” 

(2) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015(II.27.) rendelete 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) [5] A rendkívüli eseti támogatást a Polgármester állapítja meg.   
” 

(3) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015(II.27.) rendelete 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A rendkívüli eseti támogatásra való jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a 
családban az egy főre jutó nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
összegének 700 %-át.” 

8. § 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015(II.27.) 
rendelete a 14/A. §-át megelőzően a következő 10/A. alcím címmel egészül ki: 

„10/A. Rendkívüli idősek támogatása” 

9. § 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015(II.27.) 
rendelete 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14/A. § 

(1) [7] A Polgármester az Idősek számára települési rendkívüli támogatásra (a továbbiakban: 
rendkívüli idősek támogatása) való jogosultságot állapít meg Idősek Napja alkalmából, annak a 65. 
életévét a támogatás évének december 31. napjáig betöltő idős embernek, aki a településen 
életvitelszerűen él és bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. 

(2) [8] Rendkívüli idősek támogatására jogosult az a személy akinek a családjában az egy főre eső 
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 900 %-át nem haladja meg. 
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(3) A rendkívüli idősek támogatásának személyenkénti legkisebb összege 1000,-Ft. 

(4) [9] Rendkívüli idősek támogatása iránti kérelmet az 7. melléklet szerinti formanyomtatványon kell 
benyújtani minden év szeptember 30. napjáig. ” 

10. § 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015(II.27.) 
rendelete 14/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14/B. § 

(1) A Polgármester települési rendkívüli újszülött gyermekek támogatását állapít meg azon személy, 
család újszülött gyermekei részére, aki a településen életvitelszerűen él és bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezik. 

(1) [10] A települési rendkívüli újszülött gyermekek támogatása iránti kérelmet a 8. melléklet szerinti 
formanyomtatványon kell benyújtani a gyermek születését követő 3 hónapon belül, melynek egyszeri 
értéke újszülött gyermekenként 20.000,-Ft. 

(2) [11] A települési rendkívüli újszülött gyermekek támogatására jogosult az a kérelmező akinek a 
családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600 %-át nem 
haladja meg.” 

11. § 

(1) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015(II.27.) rendelete 14/C. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(2) Kérelemre otthonteremtési célú települési támogatásban részesíthető az az egyedülálló, házaspár 
vagy élettárs aki az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelel: 

a)[12] az egyedülálló, legalább egyik házastárs, élettárs közszolgálati, közalkalmazotti 
jogviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban, vagy munkaviszonyban áll, és a 
háztartásában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 900 %-át[13] 
nem haladja meg. 

b) az egyedülállónak, a házastársnak, élettársnak, kiskorú gyermeknek, vagy más velük együtt 
költöző hozzátartozónak lakástulajdona nincs, 

c) a vásárolt, vagy építendő ingatlanba költöző személy száma alapján az egy főre eső lakrész 
alapterületének mértéke eléri a 12 m2-t, 

d) az egyedülálló, a házastársak, élettársak az otthonteremtési célú települési támogatással 
vásárolt, vagy épített lakásban lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 

e) a lakást Legyesbénye közigazgatási területén vásárolja, vagy építi. 

(3) Nem részesíthető támogatásban az az egyedülálló, a házaspár, élettárs, aki: 
a) korábban otthonteremtési célú települési támogatásban részesült, 
b) közeli hozzátartozótól szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát, 
c) aki vagy a vele együtt költöző személyek valamelyikének üdülőtulajdona van,” 
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(2) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015(II.27.) rendelete 14/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) [14] Az otthonteremtési célú települési támogatás iránti kérelmet a 9. melléklet szerinti 
formanyomtatványon kell benyújtani.” 

12. § 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015(II.27.) 
rendelete 14/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Polgármester települési rendkívüli iskolakezdési támogatásra (a továbbiakban: rendkívüli 
iskolakezdési támogatás) való jogosultságot állapít meg évente az iskolaév kezdetén annak a szülőnek 
vagy törvényes képviselőnek, aki a településen életvitelszerűen él és bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezik és a családjában általános iskolai vagy középiskolai nappali 
oktatásban tanulmányokat folytató gyermeket nevel. Általános iskolás gyermek esetén a 
Legyesbényei Általános Iskolába járatnak.” 

13. § 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015(II.27.) 
rendelete 14/E. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A polgármester települési rendkívüli óvodáztatási támogatásra (továbbiakban óvodáztatási 
támogatás) való jogosultságot állapít meg évente a nevelési év kezdetén annak az óvodás gyermeket 
nevelő szülőnek vagy törvényes képviselőnek, aki a településen életvitelszerűen él és bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a gyermekét a legyesbényei óvódába járatja. 

(2) [17] Óvodáztatási támogatására jogosult az a kérelmező akinek a háztartásában az egy főre eső 
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg. 

(3) Az óvodáztatási támogatás gyermekenkénti legkisebb összege 5000,-Ft. 

(4) [18] Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a 5. melléklet szerinti formanyomtatványon minden 
év július 15. és szeptember 30. napja között lehet benyújtani.” 

14. § 

(1) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015(II.27.) rendelete 14/F. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) [19] A polgármester a szociális ellátásra biztosított költségvetési keretösszeg év végi maradványa 
terhére települési háztartási támogatást nyújt a téli lakhatási kiadás enyhítése céljából a településen 
lévő lakott ingatlan esetében annak a lakosnak, aki a településen életvitelszerűen él és bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és akinek a háztartásában az egy főre eső 
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 700 %-át nem haladja meg. 
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(2) A polgármester a települési háztartási támogatást a képviselő-testület forrást megállapító döntése 
után állapítja meg. ” 

(2) A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015(II.27.) rendelete 14/F. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) [20] A települési háztartási támogatás iránti kérelmet a 10. melléklet szerinti formanyomtatványon 
kell benyújtani.” 

15. § 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015(II.27.) 
rendelete 14/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) [21] A polgármester BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
keretében szociális ösztöndíjat nyújt annak a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatónak, 
aki teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatja tanulmányait és akinek a háztartásában az egy főre eső 
jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600 %-át nem haladja meg.” 

16. § 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015(II.27.) 
rendelete 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat 
1. étkeztetést 
2. házi segítségnyújtást 
3. családsegítést 
4. gyermekjóléti szolgálatot 
5. jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
6. támogató szolgáltatást biztosít.  

(2) A szociális alapszolgáltatások közül az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt ellátásokat saját 
szolgáltatás útján biztosítja. Az (1) bekezdés 2. az 5. és 6. pontjában foglalt ellátásokat a Szerencsi 
Többcélú Kistérségi Társulás útján biztosítja.” 

17. § 

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015(II.27.) 
rendelete 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A térítési díj mértékét az önkormányzat önkormányzati rendeletben állapítja meg.” 

18. § 

Hatályát veszti a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2/2015(II.27.) rendelete 
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a) 6. § (3) bekezdése, 
b) 10. § (13) bekezdés a) pontja, 
c) 14. § (5) és (6) bekezdése. 

19. § 

Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba. 
 
 
 

          Lengyelné Bús Zita                                                         Barta Csilla 
             polgármester                                                                      jegyző 

 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
Legyesbénye, 2021. július 22. 
 
 
                                                              Barta Csilla  jegyző 
 


