Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2019. (XI.20.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
4/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja, a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (1) bekezdés
b) pontja és a (3) bekezdésének felhatalmazó rendelkezése alapján a következőket rendeli el:

1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2016. (III.23.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„3.§ (2) d) a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 350%-ig rendkívüli méltányossági
támogatásról”
2. § A Rendelet 3.§ (3) c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (3) c) a 65 éves és ezen életkor feletti személyek részére évente egy alkalommal
jövedelemvizsgálat nélkül nyújtott pénzbeli támogatásról Idősek karácsonya keretében.”
3. § A Rendelet 3.§ (3) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
„3.§ (3) e) a csörögi 0-10 éves korú gyermekek részére egyszeri, jövedelemvizsgálat nélküli
ajándékcsomagról.
4. § A Rendelet 15.§ (2) bekezdése az alábbi f) és g) ponttal egészül ki:
„15.§ (2) f) gyermek ajándékcsomag,
g) gyermek úszásoktatás.”
5. § A Rendelet 15.§ (3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15.§ (3) c) évente egy alkalommal, jövedelemvizsgálat nélkül
ca) a 65 éves és ezen életkor feletti személyeknek – kivéve a cb) pontban foglaltakat - 7.500
Ft/fő,
cb) 70 éves és ezen életkor feletti személyek részére 15.000 Ft/fő
támogatás Idősek karácsonya keretében;”
6. § A Rendelet 15.§ (3) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15.§ (3) g) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázat keretében 5.000 Ft/fő/hó
összegű támogatás;”

7. § A Rendelet az alábbi 17/A.§ Gyermek ajándékcsomag címmel és az alábbi rendelkezéssel
egészül ki:
„17/A.§
Gyermek ajándékcsomag
Az önkormányzat minden, csörögi állandó lakcímmel rendelkező 0-10 éves korú gyermek
részére 1.500 Ft/fő értékben évente egy alkalommal, jövedelemvizsgálat nélkül
ajándékcsomagot biztosít.”
8. § A Rendelet az alábbi 17/B.§ Gyermekek úszásoktatása címmel és az alábbi
rendelkezéssel egészül ki:
„17/B.§
Gyermek úszásoktatás
Az önkormányzat minden csörögi állandó lakcímmel rendelkező, az önkormányzat által
alapított óvodában nevelt nagycsoportos gyermek részére ingyenes úszásoktatást biztosít.”
9.§ A Rendelet 18.§ (1) bekezdésében a „150 %” szövegrész helyébe az „500 %” szövegrész
lép.
10.§ A Rendelet 18/A.§ (2) bekezdésében a „300 %” szövegrész helyébe az „500 %”
szövegrész lép.
11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésének napjától kell alkalmazni a folyamatban lévő
ügyekre is.
(3) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz.
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