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(Módosítással egységes szerkezetben!) 
 
 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

15/2015. (VIII. 28.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatásokról. 
 
 
Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) és 132. § (4) 
bekezdés d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. 
alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. Szociális alapszolgáltatások 
 
1. § (1) Nyírmeggyes Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 89. § szerinti ellátási kötelezettségét figyelembe véve az Szt. 57. § 

(1) bekezdésében meghatározott szociális alapszolgáltatások (a továbbiakban: 
alapszolgáltatások) közül a következőket biztosítja a szociálisan rászorultak részére: 

a) az étkeztetést, 
b) a tanyagondnoki szolgáltatást, 
c) a házi segítségnyújtást,  
d) a családsegítést,  
e) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott alapszolgáltatásokat az 
Önkormányzat saját maga – kötelező jelleggel, a jogszabályokban megállapított 
szabályok szerint – látja el. 
(3) Az étkeztetésre vonatkozó helyi szabályokat – ide nem értve a fizetendő 
térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, 
illetve elengedésének eseteit és módjait, melyre az Önkormányzat külön rendelete az 
irányadó – ezen rendelet állapítja meg. 
(4) 1 A tanyagondnoki szolgáltatásra vonatkozóan az Önkormányzat külön 
rendelete az irányadó. A tanyagondnoki szolgálat ezen külön önkormányzati rendelet 
szerint működik közre – elsősorban a szállítási feladat ellátásával – az (1) bekezdés 
a) és c)-d) pontjaiban meghatározott alapszolgálatatások biztosításában.  
(5) Az (1) bekezdés c)-e) pontjaiban  meghatározott alapszolgáltatásokat az 
Önkormányzat a Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által a 

Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási 
Intézményekkel kötött ellátási szerződés (a továbbiakban: ellátási szerződés) keretében 

látja el.  

                                                 
1 Az 1. § (4) bekezdését 2018. március 28. napjától módosította az 5/2018. (III. 28.) önkormányzati 

rendelet 17. §-a. 
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(6) Az ellátási szerződés alapján biztosított alapszolgáltatásokra vonatkozóan – 
kivéve, ha törvény másként rendelkezik – az Szt. 92. § (1) bekezdés b) pontja 
értelmében Mátészalka Város Önkormányzata alkot önkormányzati rendeletet.  
 

2. Étkeztetés 
 
2.     § (1) 2 Az étkeztetés a szociálisan rászorultak részére az Szt. 62. § keretében 
nyújtott alapszolgáltatás, melyet az Önkormányzat által alapított és fenntartott 
Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék” Óvodája és Konyhája elnevezésű 
költségvetési szervnél üzemeltetett, működtetett főzőkonyha által előállított étel 
szolgáltatásával biztosít, kizárólag az e rendeletben, valamint az alapszolgáltatás 
működési engedélyében, továbbá a Képviselő-testület által jóváhagyott szakmai 
programban (a továbbiakban: szakmai program) meghatározottak szerint.  
(2) Az étkeztetés ezen rendelet szerinti biztosítása történhet: 
a) a jogosult, vagy törvényes képviselője (a továbbiakban ezek együtt: ellátott), 
vagy az ellátott meghatalmazottja által – ételhordóban – történő elvitellel, 
b) az Önkormányzat által lakásra történő kiszállítással. 
(3) 3 Az Önkormányzat költségvetése terhére az étkeztetés személyi és tárgyi 
feltételeinek biztosítása, valamint az étkeztetéssel kapcsolatos szervezési teendők 
ellátása a Polgármester feladata, melyek teljesítését az étkeztetés önkormányzati 
szakmai felelőse (a továbbiakban: Szociális segítő) közreműködésével végzi.  

(4) Az étkeztetés biztosítására vonatkozóan egyebekben – értelemszerű 
alkalmazással – az Szt., valamint végrehajtási rendeletei, továbbá ezen rendelet, 
valamint a szakmai program rendelkezései az irányadóak. 
 
3.    § (1) Ezen rendelet szempontjából – a vagyoni helyzet vizsgálata nélkül – az 
étkeztetésre jogosultnak kell tekinteni azt, aki: 
a) 65. életévét betöltötte, vagy  
b) korhatárra tekintet nélkül 
ba) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-ában 
meghatározott saját jogú nyugellátásban, vagy  
bb) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
rehabilitációs ellátásban, vagy rokkantsági ellátásban, vagy ezen törvénnyel érintett 
bármely korábbi elnevezésű és továbbfolyósított ellátásban  
részesül, továbbá  
bc) az aktív korúak ellátására jogosultak közül azt, aki az Szt. 33. § szerint 
egészségkárosodott személyként részesül ellátásban, vagy 
bd) közfoglalkoztatásban vesz részt,  
továbbá azt, aki  
be) egészségi állapota, vagy 
bf) fogyatékossága, vagy 
bg) szenvedélybetegsége, vagy  
bh) pszichiátriai betegsége, valamint 
bi) az Szt. szerint értendő hajléktalansága  

                                                 
2  A 2. § (1) bekezdését 2017. szeptember 1. napjától módosította a 14/2017. (IX. 13.) önkormányzati 

rendelet 3. §-a. 
3 A 2. § (3) bekezdését 2017. január 1. napjától módosította a 27/2016. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelet 5. §-a. 
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miatt önmaga, vagy bármely eltartottja részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képes biztosítani az étkeztetést.  
(2) Az (1) bekezdés a) pontja, valamint ba) alpontja esetében a jogosultság csak 
abban az esetben állapítható meg, ha az alapszolgáltatást igénylő (a továbbiakban: 
igénylő) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a nyugdíjminimumnak) 300 %-át. 

 
4.     § (1) Az étkeztetés – az Szt. 93. §-ban foglalt kivételt figyelembe véve, fő 
szabályként – az ellátott kérelmére biztosítható. A kérelmet a Szociális segítőhöz 
lehet benyújtani, személyes előterjesztés esetén a munkahelyén, munkanapokon 
8,00-12,00 óra között  
(2) A kérelem elsődlegesen formanyomtatványon kerülhet benyújtásra, mely 
beszerezhető a Szociális segítőtől, vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról 
(www.nyírmeggyes.hu) Ha a kérelmet nem formanyomtatványon nyújtják be, úgy 
abban az esetben is tartalmaznia kell az igénylőre vonatkozó mindazon adatokat, 
amelyeket a szolgáltató Önkormányzatnak a szolgáltatásra vonatkozó igény 
érkezésének napján az Szt. 20. § szerint vezetendő nyilvántartásban rögzítenie kell. 
(3) A kérelemhez – legalább másolatban – mellékelni kell: 
a) a 3. § (1) bekezdés ba)-be) alpontjai esetében az igénylő számára biztosított 
ellátásról szóló iratot, 
b) a 3. § (1) bekezdés bd) alpontja esetében az igénylő közfoglalkoztatásáról 
szóló iratot, 
c) a 3. § (1) bekezdés be)-bh) alpontjai esetében az igénylő egészségi 
állapotáról szóló külön jogszabály szerinti, két évnél nem régebbi iratot (orvosi 
igazolást, szakvéleményt, határozatot stb.), 
d) a 3. § (1) bekezdés bi) alpontja esetében – ha azt a kérelem nem tartalmazza 
– az igénylő hajléktalan írásbeli nyilatkozatát ezen állapotáról, valamint tartózkodási 
helyéről, 
e) a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet szerinti jövedelemnyilatkozatot – a 3. § (2) 
bekezdése esetében a szakmai program szerinti, a jogosultság elbírálásához 
szükséges külön jövedelemnyilatkozatot is – ahhoz (vagy azokhoz) csatolva a 
megfelelő jövedelemigazolásokat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
hatályos önkormányzati rendelet előírásai szerint.    
(4) Az ellátott köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett, továbbá a 
jogosultságát vagy térítési díj fizetési kötelezettségét érintő bármely változást a 
változást követő 15 (tizenöt) napon belül a Polgármester felé írásban bejelenteni. 
 
5. § (1) A kérelemről – az ellátási kötelezettséget és jogosultságot megalapozó 
körülmények okirati ellenőrzését követően, átruházott hatáskörben eljárva – a 
Polgármester jogosult dönteni.  
(2) Az étkeztetés biztosítása esetén a Polgármester az Szt. és végrehajtási 
rendelete, valamint a szakmai program szerinti tartalommal köt megállapodást az 
ellátottal. 
(3) Az étkeztetés – mint ellátási jogviszony – megszűnik az Szt.-ben meghatározott 
esetekben, módon és eljárási rend szerint. Ezen túl a Polgármester az étkeztetés 
biztosítását írásban – a (2) bekezdés szerinti megállapodás egyidejű 
megszüntetésével – megszünteti, ha:  
a) azt az ellátott írásban kéri; 
b) az ellátott a megszüntetést ugyan nem kéri, de az étkezetést – 
távolmaradásának előzetes bejelentése, vagy utólagos igazolása nélkül – 

http://www.nyírmeggyes.hu/
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ténylegesen legalább 30 (harminc) napig folyamatosan nem veszi igénybe; 
c) az igénylő tekintetében az Önkormányzat Szt. 89. § szerinti ellátási 
kötelezettsége megszűnt;  
d) az étkeztetés biztosítását kiváltó tartós, vagy átmeneti ok megszűnt; 
e) az igénylő ezen rendeletben meghatározott jogosultsága megszűnt.  
 
6. § Az étkeztetés biztosításával kapcsolatos – ezen rendeletben nem 
szabályozott – eljárási kérdésekben értelemszerű alkalmazással az Szt., valamint 
végrehajtási rendeletei, továbbá a szakmai program rendelkezéseit kell irányadónak 
tekinteni. 
 

3. Szociálpolitikai kerekasztal 4 
 
7. § (1) Az Önkormányzat – az Szt. 58/B. § (2) bekezdésében és az e §-ban 
meghatározott összetételben, feladatok ellátására, valamint működési szabályok 
mellett – helyi szociálpolitikai kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre és 

működtet. 
(2) A Kerekasztal tagjai: 
a) a Polgármester; 
b) a Képviselő-testület álladó bizottságainak elnökei; 
c) a Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatal szociális és gyámügyi ügyintézője; 
d) a Szociális segítő; 
e) a Nyírmeggyes településen (a továbbiakban: település) az egészségügyi 

alapellátásról szóló törvény alapján orvosi tevékenységet folytató háziorvos, valamint 
védőnői ellátást nyújtó védőnő;  
f) a településen működő nevelési-oktatási intézmények 1-1 képviselője;  
g) ha a szociális alapszolgáltatást az Önkormányzat nem saját maga látja el, úgy 
elsődlegesen a feladatellátással érintettnek a településen működő alkalmazottja, 
vagy annak akadályoztatása esetén a feladatellátással érintett által kijelölt 
képviselője; 
h) a településen bármely más – az f)-g) pontok alá nem tartozó – módon a 
személyes gondoskodás keretében szociális, vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
ellátást nyújtók (pl.: intézményeket működtető fenntartók) 1-1 képviselője;  
i) a rendőrség településen szolgálatot teljesítő képviselője; 
j) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján civil szervezetnek minősülő 
azon szervezetek 1-1 képviselője, amelyek a településen a h) pont szerinti 
tevékenységet fejtenek ki (pl.: segítő szervezetek stb.);  
k) a településen működő egyházak 1-1 képviselője. 
(3) A Kerekasztal elsődleges feladata a szolgáltatástervezési koncepcióval 
kapcsolatosan – az Szt. 58/B. § (2) bekezdésében – meghatározott teendők ellátása. 
Ezen túl a Kerekasztal véleményt nyilváníthat, javaslatot fogalmazhat meg az 
Önkormányzatnak, vagy a Kerekasztal tagjainak szociális ellátást, vagy szociális 
szolgáltatást érintő jelentősebb, vagy a lakosság szélesebb rétegét érintő 
célkitűzéseiről, szabályozásairól, intézkedéseiről (pl. koncepció, vagy önkormányzati 
rendelet tervezeteiről, szociális célú adomány, juttatás elosztásáról stb.).  

                                                 
4 A 3. alcímet és az alatt lévő 7. § rendelkezéseit 2016. február 17. napjától módosította a 4/2016. (II. 

17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. 
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(4) A Kerekasztal – figyelemmel az Szt. 58/B. § (2) bekezdésében meghatározott 
számszerű előírásra – szükség szerint tart ülést.  
(5) A Kerekasztal ülésének összehívására, határozatképességére, az üléséről 
készített jegyzőkönyvre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendeletben (SZMSZ-ben) a Képviselő-testületre meghatározott 
szabályokat kell – értelemszerű módon – megfelelően alkalmazni, azzal az 
eltéréssel, hogy az ülésről szóló a jegyzőkönyvet a Polgármester és a Szociális 
segítő írja alá. 
(6) A Kerekasztal működésével kapcsolatos minden technikai jellegű feladat 
ellátásáról (pl.: meghívó, ülés előkészítése, jegyzőkönyv vezetése, elkészítése és 
kezelése stb.) a Szociális segítő gondoskodik, míg a Kerekasztal számára 
meghatározott feladatok ellátását, valamint a Kerekasztal döntéseinek hasznosítását 
a Polgármester biztosítja. 
 

4.  Záró rendelkezések 5 
8.  

 
8.        § Ez a rendelet 2015. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 
9. § 6 
10. § 7 

 

Szőkéné Vadon Edit sk.       Lipták József sk. 

   polgármester              jegyző  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Záradék: 
 

A rendelet 2015. augusztus 28. napján kihirdetésre került. 

 

Nyírmeggyes, 2015. augusztus 28. 

           Lipták József sk. 

              jegyző 

                                                 
5 Az alcím és az alatt lévő §-ok számozását 2016. február 17. napjától módosította a 4/2016. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet 1. §-a. 
6 A 9. §-t 2018. március 28. napjától hatályon kívül helyezte az 5/2018. (III. 28.) önkormányzati 

rendelet 19. § b) pontja. 
7 A 10. §-t 2017. január 1. napjától hatályon kívül helyezte a 27/2016. (XII. 15.) önkormányzati 

rendelet 5. §-a. 
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