
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020.(XI.27.) 
önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi 

segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
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Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Homokbödöge 
Község Önkormányzat polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
132. § (4) bekezdése g) pontjában és a 140/R. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
a következőket rendeli el:    
 
1. § Homokbödöge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi 
segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 11/B. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

       „b) valamennyi óvodás korú és általános iskola 1-4. osztályos gyermekének 
neveléséről-oktatásáról a Homokbödöge Óvoda (a továbbiakban: Óvoda), vagy az 
Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola (a továbbiakban: Ugodi Iskola) gondoskodik.” 

 
2. § A Rendelet 11/C. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
       „a) Az Óvodában, vagy az Ugodi Iskolában nevelésben-oktatásban részesülő gyermeke 

az Óvoda konyhájáról gyermekétkeztetésben részesül.”      
 
3. § A Rendelet 11/C. § (2) bekezdés bb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
       „bb) Napi háromszor étkező gyermekek: 
                  bba) 1-2 gyermekes szülők                                        200,-Ft/gyermek 
                  bbb) 3 gyermekes, tartós beteg gyermekes                  50,-Ft/gyermek    
                          szülők” 
 
4. § A Rendelet 11/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
       „(2) A tanévkezdési települési támogatásra azok a homokbödögei óvodások és általános 

iskola alsó tagozatos diákjai jogosultak, akik az Óvodába, vagy az Ugodi Iskolába 
járnak.” 

  
5. § A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
       „(1) A Képviselő-testület a személyes gondoskodás keretében, a szociális rászorultaknak 

napi egyszeri meleg étkezést biztosít az Óvoda konyhájáról.” 
 
6. § A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
       „(4) Az (1) bekezdésbe foglalt ellátás megszűnik: 

a) a jogosult halálával,  
b) a határozott időtartam lejártával, 
c) a jogosult kezdeményezésére, 
d) az Óvoda jogutód nélküli megszűnésével, 
e) ha a jogosult a megállapított térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz 

eleget.” 
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7. § A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
       „(1) A Képviselő-testület a házi segítségnyújtás szolgáltatást a FIX-PONT Önkormány- 
                zati Feladatellátó Társulás útján biztosítja.” 
 
8. § A Rendelet 7. melléklete Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez III. Jogosultsági feltételekre 

vonatkozó adatok: b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
        „b) valamennyi óvodás korú és általános iskola 1-4. osztályos gyermekének neveléséről-

oktatásáról az Óvoda, vagy az Ugodi Iskola gondoskodik.” 
 
9. § A Rendelet 7/A. melléklete Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez III. Jogosultsági 

feltételekre vonatkozó adatok: a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
        „a) az Óvodában, vagy az Ugodi Iskolában nevelésben-oktatásban részesülő gyermeke az 

Óvoda konyhájáról gyermekétkeztetésben részesül.” 
 
10. § A Rendelet 7/B. melléklete Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez III. Jogosultsági 

feltételekre vonatkozó adatok: helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
       „ A Képviselő-testület a tanévkezdési költségekhez való hozzájárulásként, a köznevelési 

intézménybe járó gyermekek és felnőttek után a következő tanévkezdési települési 
támogatásokat állapítja meg: 

a) óvodások                                                                                                5.000,-Ft/fő 
b) általános iskolások, középiskolások, szakmunkásképzősök                  8.000,-Ft/fő 
c) főiskolások és egyetemisták                                                                 10.000,-Ft/fő 

 
           A tanévkezdési települési támogatásra azok a homokbödögei óvodások és általános 

iskola alsó tagozatos diákjai jogosultak, akik az Óvodába, vagy az Ugodi Iskolába 
járnak. 

           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.” 

                                 
11. § E rendelet 2020. december 1. napján lép hatályba. 
   
Homokbödöge, 2020. november 17. 
 
 
                                                      Farkas Árpád                                 Kelemen László 
                                                               polgármester                                  jegyző 

 
A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2020. november 27. 

Homokbödöge, 2020. november 17. 
 
                                  
                                                                                                   Kelemen László 
                                                                                                          jegyző 


