
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2018.(X.10.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2016. (III. 23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában és a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a pontjában, valamint a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 32. § (3) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 

1.§ A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2016. (III.23.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.§ E rendelet hatálya kiterjed a Csörög községben élő és lakóhellyel rendelkező, az Szt. 3.§ 

(1)-(3) bekezdés és a Gyvt. 4.§-a szerinti személyekre.” 

 

2.§ A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3.§ (1) Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-

testület) e rendelet szerinti hatáskörét – kivéve a lakóingatlan közműre történő 

csatlakozásának haladéktalan megoldásához nyújtott támogatást - a Szociális Bizottság és a 

Polgármester gyakorolja. 

(2) Szociális Bizottság dönt 

a) a természetbeni és a pénzbeli települési támogatásról kivéve az (1) és (3) bekezdésben 

meghatározott támogatásokat, 

b) lakhatási támogatásról (november 1 napjától március 31. napja közötti fűtési szezonban 

legfeljebb 3 hónapra),   

c) a tanulmányi támogatásra való jogosultság megállapításáról vagy elutasításáról, továbbá 

annak a formájáról, összegéről és megszüntetéséről és a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Pályázat elbírálásáról,     

d) a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 250 %-ig rendkívüli méltányossági 

támogatásról. 

(3) A polgármester dönt  

a) krízistámogatásról kérelemre, jövedelmi és vagyoni helyzetre tekintet nélkül 

krízistámogatásról annak a személynek, aki fel nem róható okból (haláleset, elemi kár, súlyos 

betegség) továbbá olyan, különösen méltánylást érdemlő élethelyzetbe került, hogy annak 

megoldására külső segítség nélkül, önállóan képtelen, és a segítség elmaradása 

helyrehozhatatlan kárt okozna, 

b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 

önkormányzati támogatás nyújtásáról, 

c) a 70 éves és ezen életkor feletti személyek részére évente egy alkalommal 

jövedelemvizsgálat nélkül nyújtott pénzbeli támogatásáról Idősek karácsonya keretében, 

d) a csörögi újszülött gyermekek részére egyszeri, jövedelemvizsgálat nélküli pénzbeli 

támogatásról.  

(4) A Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott határozata ellen a 

Képviselő-testületnek címzett, de a Csörögi Polgármesteri Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) 

benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 



(5) A Szociális Bizottság és a Polgármester az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a 

Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 

(6)  A rendelet által szabályozott ellátások megállapítására irányuló eljárásra az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a végrehajtásukra kiadott 

kormányrendelet és miniszteri rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

3.§ A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5. § (1) Az e rendeletben foglalt pénzbeli ellátások igénylésére vonatkozó kérelmet az 1. 

melléklet, a szociális alapszolgáltatásokat az ellátást nyújtó intézmény által erre a célra 

rendszeresített nyomtatványon postai úton a Csörögi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal) postacímére (2135 Csörög, Akácfa u. 30.) címezve, vagy elektronikus úton a 

www.epapír.gov.hu internetes oldalon elérhető üzenetküldő alkalmazáson keresztül lehet 

benyújtani. A nyomtatvány beszerezhető a Hivatalban vagy a www.csorog.hu internetes 

oldalról letölthető.” 

 

4.§ A Rendelet 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9.§ (1) Az Szt.114.§ (1) bekezdése szerint személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért - 

szociális étkeztetésért és a házi segítségnyújtásért a Képviselő-testület döntése alapján - 

térítési díjat kell fizetni.”  

 

5.§ A Rendelet 12.§-a „A pénzbeli ellátások folyósítása és elszámolása, a térítési díjak 

megállapítása, befizetése” alcím helyébe „A pénzbeli ellátások folyósítása és elszámolása” 

alcím lép. 

 

6.§ A Rendelet 15.§ (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép, és kiegészül az 

alábbi (3) bekezdéssel: 

(1) „15.§ (2) A természetbeni ellátásként megállapított települési támogatás formája lehet: 

a) élelmiszer, 

b) Erzsébet utalvány, 

c) tüzelőtámogatás, 

d) gyógyszertámogatás, 

e) füzetcsomag. 

(2) (3) A pénzbeli ellátásként megállapított települési támogatás formája lehet: 

a)  pénzbeli támogatás, krízistámogatás;   

b) lakhatási támogatás (november 1. napjától március 31. napja közötti fűtési szezonban 

legfeljebb 3 hónapra havi 10.000 Ft időszaki támogatás);  

c) 70 év felettiek részére évente egy alkalommal, jövedelemvizsgálat nélkül nyújtott 15.000 

Ft/fő támogatás Idősek karácsonya keretében; 

d) csörögi újszülött gyermekek részére egyszeri, jövedelemvizsgálat nélkül nyújtott 10.000 

Ft/fő támogatás; 

e) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 

önkormányzati támogatás; 

f) középiskolai oktatásban résztvevő tanuló részére iskolai évenként 50.000 Ft/fő  tanulmányi 

támogatás; 

g) Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Pályázat; 

h) a lakóingatlan közműre történő csatlakozásának haladéktalan megoldásához legfeljebb 

50.000 Ft összegű támogatás.”  

 

http://www.epapír.gov.hu/
http://www.csorog.hu/


7.§ A Rendelet 16.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16.§ (1) Települési támogatás akkor állapítható meg, ha kérelmező családjában a havi egy 

főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át, egyedül 

élő esetében 160 %-át nem haladja meg, illetve nem vesz igénybe a jelen rendelet szerinti 

szociális alapellátást és az önkormányzat költségvetésében a pénzügyi fedezet rendelkezésre 

áll.” 

 

8.§ A Rendelet 18.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 „18.§ (1) Az önkormányzat évente egyszeri pénzbeli támogatásban részesíti, azt a legalább jó 

magaviseletű, középiskolában tanuló gyermeket, akinek családjában az egy főre eső 

jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át nem haladja meg, és középiskolai 

oktatásban részt vevő tanuló esetén, a tanév végén kiállított bizonyítványa alapján tanulmányi 

eredménye a 3,71-es tanulmányi átlagot eléri. 

(2) A tanulmányi támogatásra való jogosultság elbírálása kérelem alapján történik, melyhez 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő esetén a család jövedelmi viszonyait 

nem szükséges igazolni, csak a gyermek adott tanévről kiállított bizonyítványának másolatát. 

(3) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek esetén szükséges a 

háztartásban élő személyek jövedelméről igazolás benyújtása. 

(4) A kérelem benyújtásának határideje: minden év június 31. 

(5) A tanulmányi támogatás összege középiskolai oktatásban résztvevő tanuló esetén 50.000 

Ft/iskolai év, melyet az önkormányzat a tanuló nevére szóló takarékbetétkönyvben gyűjt, 

majd a középiskolai tanulmányai befejezésekor a tanuló jogosult a betéthez hozzáférni. 

(6) A támogatás összegének takarékbetétkönyvbe való elhelyezésére az év végi bizonyítvány 

alapján augusztus 31-ig kerül sor. 

(7) A kedvezményezettek és támogatottak körébe nem tartoznak bele a magántanulói 

jogviszonnyal rendelkező, illetőleg a speciális oktatási intézménybe járó tanulók. 

(8) Az önkormányzat minden, csörögi állandó lakcímmel rendelkező általános iskola első 

évfolyamos tanulójának 3.000 Ft. értékben füzetcsomagot biztosít. A támogatás feltétele 

tárgyév június 30. napjáig a beiratkozás tényének igazolása.” 

 

9.§ A Rendelet az alábbi 18/A. §-sal, Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázat 

alcímmel egészül ki: 

 „18/A.§ (1) A pályázat célja a szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatási tanulmányokat 

folytató csörögi állandó lakóhellyel rendelkező tanulók támogatása. 

(2) Az ösztöndíj megállapításának jövedelmi feltétele, hogy a családban az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300 

%-át.” 

  

10.§ A Rendelet az alábbi 18/B. §-sal, Csörögi újszülött gyermekek támogatása alcímmel 

egészül ki: 

„18/B.§ (1) A csörögi újszülött gyermekek támogatási összegére jogosult az a Csörög 

településen születése napjától kezdődően bejelentett lakóhellyel rendelkező, akinek legalább 

az egyik szülője/törvényes képviselője a gyermek megszületése előtt legalább 1 évvel már 

Csörög község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen 

Csörög településen lakik. 

(2) A jogosultság megállapításához a szülő/törvényes képviselő köteles a döntéshozatalhoz a 

Polgármesteri Hivatal igazgatási főelőadójának a gyermek születését követő 12 hónapon belül 

az alább felsorolt okmányokat bemutatni:  

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját, 

b) a szülő/törvényes képviselő személyi igazolványát és lakcímkártyáját. 



(3) A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként, egyszeri 5.000,-

Ft, a gyermek nevére szóló könyves betétként. 

(4) A takarékbetétkönyv megnyitásáról és a támogatás betétkönyvbe történő utalásáról a 

határozat alapján 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal intézkedik.  

(5) A takarékbetétkönyvet a gyermek csak a 18. életévének betöltése után veheti fel, más 

személy a betét és kamat felett nem rendelkezhet. A betétkönyvre bárki, bármikor befizethet. 

A betétkönyv örökölhető.” 

 

11.§ Hatályát veszti a Rendelet 10. §-a és 17. §-a. 

 

12.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

13.§ (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

(2) A 6.§ (2) bekezdésben „lakhatási támogatás (november 1. napjától március 31. napja 

közötti fűtési szezonban legfeljebb 3 hónapra havi 10.000 Ft időszaki támogatás” rendelkezés 

2019. január 1-jén lép hatályba. 

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Csörög Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a csörögi fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 1/2015.(I.28.) önkormányzati 

rendelete hatályát veszti.  

  

 

 

 

 

 

 

 Hegedűsné Kripák Ildikó                 Chrobák Zoltánné dr.   

         polgármester              jegyző   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 


