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Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § 

(1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és 

g) pontjaiban, a 134/E. §-ban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló l997. évi 

XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja és hatálya 

1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a 

szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben nyújtható szociális ellátások formáit, 

szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és 

érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. 

2. § E rendelet hatálya kiterjed a Csobánka község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő személyekre. 

2. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatások formái 

3. § (1) E rendelet alkalmazásában települési támogatás keretében nyújtható támogatás: 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

b) az életkörülmények javítását, illetve a komfortfokozat növelését segítő, 

c) a gyógyszer kiadások viseléséhez, 

d) a karácsonyi ünnepek alkalmából nyújtott támogatások, 

e) az élelmiszertámogatás, 

f) a nyári gyermekétkeztetés, 

g) a nevelési és oktatási támogatás, 

h) az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges belföldi személyszállítási szolgáltatás (utazási) 

költségeinek támogatása, 

i) testi-lelki fejlődésben elmaradt, fejlesztésre szoruló gyermekek támogatása, 

j) időskorúak rekreációs és egészségmegőrző tornájának támogatása, 

k) sporttevékenység támogatása. 

(2) E rendelet alkalmazásában rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható támogatás: 

a) rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyek részére nyújtott, 

b) az alap- és középfokú iskoláztatáshoz nyújtott, 

c) a halálesethez nyújtott, 
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d) veszélyeztető élethelyzetbe került személy részére és elemi kár elhárításához nyújtandó, 

e) a születési támogatás, 

f) szociális tűzifa támogatás. 

3. Hatáskörök 

4. § (1) A Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében az alábbi ügyekben 

dönt: 

a) az életkörülmények javítását, illetve a komfortfokozat növelését segítő, 

b) rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal 

küzdő személyek részére nyújtott, 

c) az alap- és középfokú iskoláztatáshoz nyújtott, 

d) a szociális tűzifa, 

e) a nevelési és oktatási, 

f) az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges belföldi személyszállítási szolgáltatás (utazási) 

költségeinek viseléséhez nyújtott támogatásra való jogosultságban. 

(2) A polgármester a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében az alábbi ügyekben dönt: 

a) a karácsonyi ünnepek alkalmából nyújtott támogatások, 

b) az élelmiszertámogatás, 

c) a halálesethez nyújtott, 

d) veszélyeztető élethelyzetbe került személy részére és elemi kár elhárításához nyújtandó, 

e) a születési, 

f) testi-lelki fejlődésben elmaradt, fejlesztésre szoruló gyermekek, 

g) időskorúak rekreációs és egészségmegőrző tornájának támogatása, 

h) sporttevékenység támogatása. 

(3) A jegyző a Képviselő-testület által átruházott hatáskörében az alábbi ügyekben dönt: 

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

b) a gyógyszer kiadások viseléséhez, 

c)  a nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatásra való jogosultságban. 

II. Fejezet 

Általános eljárási rendelkezések 

5. § 

(1) Az eljárás megindítása kérelemre vagy hivatalból történhet. A kérelem-nyomtatványok a 

Csobánkai Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) átvehetők. A szükséges 

mellékletekkel felszerelt papíralapú kérelmet postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri 

Hivatalnál írásban lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni szükséges a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) és a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 

szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. r.) meghatározott 

dokumentumokat. 

(2) Az Szt. eljárási szabályait az e rendelet alapján nyújtható támogatások elbírálására is alkalmazni 

kell. 
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6. § (1) Nem állapítható meg települési támogatás, illetve a megállapított támogatást meg kell 

szüntetni annak, 

a) aki szándékosan valótlan adatok közlésével, vagy olyan körülmény elhallgatásával tévesztette 

meg az ellátás megállapítóját, melynek figyelembevételével nem lenne jogosult a támogatásra, 

b) a környezettanulmány elkészítése során a kérelmező és családja életkörülményeiből arra lehet 

következtetni, hogy a kérelmező által közölt, illetve igazolt jövedelmen és rendszeres 

pénzellátáson kívül más jövedelemmel és/vagy rendszeres pénzellátással rendelkezik. 

(2) A jogosulatlanul felvett támogatást vissza kell fizetni, az államháztartásról szóló törvényben 

foglaltak szerint.  

7. § E rendeletben meghatározott ellátásokra vonatkozóan a különös eljárási rendelkezések az adott 

támogatásoknál kerülnek meghatározásra. 

8. § (1) A települési és a rendkívüli települési támogatás esetében - a 3. § (1) bekezdés d), e), f), i), és 

j) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés d), e) és f) pontjaiban meghatározott támogatások kivételével 

- a jövedelem számításra vonatkozó időszakra az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell 

alkalmazni. 

(2) A támogatás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmező köteles saját, illetve családja vagyoni, 

jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat igazolni. Rendszeres jövedelmek esetében irányadó a 

kérelem benyújtását megelőző három hónap, egyéb jövedelmek esetében egy év. Egyéni vállalkozó 

jövedelmének igazolásához az illetékes Nemzeti Adó - és Vámhivatal által kibocsátott igazolás 

szükséges. 

(3) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók 

tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és házastársa által, bírósági 

határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegével. 

(4) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a 3 

hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az 1 évet kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a 

jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. 

(5) A jövedelemszámításnál közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: 

a) a szülőt, a szülő házastársát, vagy élettársát, 

b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket, 

c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytató gyermeket, 

d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton egyetemi, főiskolai 

tanulmányokat folytató gyermeket, - korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg 

fogyatékos gyermeket, 

e) az előzőekbe nem tartozó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény alapján a szülő, 

vagy házastársa által eltartott rokont. 

f) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a 

gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, 

kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg nem haladóan átmeneti 

gondozásban részesül. 

(6) Az igények elbírálása során a Polgármesteri Hivatal a kérelmező által közölt adatokat, tényeket, 

nyilatkozatot, valamint a szociális helyzetet környezettanulmány során ellenőrizheti, a vagyoni 
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helyzetre vonatkozó nyilatkozatban foglaltak ellenőrzését kezdeményezheti, illetve ebből a célból 

más, illetékes Polgármesteri Hivatalt vagy más hatóságot kereshet meg. 

(7) Tárgyévben összesen két fajta települési támogatás állapítható meg ugyanarra a háztartásra 

maximum 150.000,-Ft értékben. Ettől eltérni az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges akkor, 

ha a 

a) kérelmező egyedül élő 70 év feletti nyugdíjas, és a rendeletben előírt jövedelemhatárt nem lépi 

túl, illetve más módon nem biztosított a megélhetése, 

b) kérelmező egyedül élő tartósan beteg, és a járási hivatal, illetve más ellátást biztosító szerv 

ellátásai nem lépik túl az öregségi nyugdíj 200%-át és más módon nem biztosított a 

megélhetése, 

c) kérelmező bizonyítottan egyedül élő (nem élettársi kapcsolatban) szülő és tartósan beteg 

(korhatárra való tekintet nélkül) gyermeket nevel és a rendeletben előírt jövedelem határt nem 

lépi túl, illetve más módon nem biztosított a megélhetése, 

d) kérelmező bizonyítottan egyedül élő aktív korú 55 éven felüli regisztrált munkanélküli és más 

módon nem biztosított a megélhetése, valamint a rendeletben előírt jövedelemhatárt nem lépi 

túl.  

(8) A (7) bekezdés a), b), c) és d) pontjaira vonatkozóan a maximális települési támogatási forma 

három fajta lehet, amelynek megengedett éves összértéke 180.000,- Ft. 

9. § Amennyiben a jogosulatlanul felvett támogatás egyösszegű visszafizetése a kérelmező 

megélhetését veszélyezteti, úgy a hatáskörrel rendelkező hatóság a kötelezett részére részletfizetési 

kedvezményt engedélyezhet. 

III. Fejezet 

Települési támogatások formái 

4. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás 

10. § (1) A jegyző egy év határozott időtartamra a kérelmező és vele közös háztartásban élők az 

általuk lakott lakás lakhatásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: 

közüzemi díj támogatás) havonta támogatást nyújt. Két közüzemi díj támogatás egyidejű 

igénybevételére nincs lehetőség.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti közüzemi díj támogatásnál figyelembe vehető költségek: a villanyáram- 

és a vízfogyasztás díja. 

(3) Közüzemi díj támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350 %-át, a 

háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és az érintett lakás tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője 

vagy a tulajdonos illetve haszonélvező közeli hozzátartozója. 

 (4) Közüzemi díj támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a 

társbérletet, az albérletet, a megosztott lakás lakrészeit, amelyek külön villanyórával, illetőleg 

vízórával rendelkeznek. 

11. § (1) Közüzemi díj támogatás megállapítása iránti kérelemhez az e rendelet 5. § (1) bekezdésében 

meghatározott dokumentumokon felül csatolni kell továbbá: 
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a) a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló bérleti szerződést, amennyiben a kérelmező nem a 

lakás tulajdonosa, haszonélvezője, 

b) annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amely díj fizetéséhez a kérelmező 

a támogatást kéri, 

(2) A közüzemi díj támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra és 

annak mértéke: 

a) ha a háztartásban egy személy lakik: 5.000,-Ft 

b) ha a háztartásban két személy lakik: 5.500,-Ft 

c) ha a háztartásban három személy lakik: 6.500,-Ft 

d) ha a háztartásban négy személy lakik: 7.000,-Ft 

e) ha a háztartásban öt, vagy ennél több személy lakik: 8.000,-Ft. 

(3) A közüzemi díj támogatás folyósítása havonta a kérelmező által megjelölt szolgáltató részére 

történik a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig. 

(4) A közüzemi díj támogatás megszűnik: 

a) a támogatásra jogosult kérelmére, 

b) a kérelmező a lakást részben vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a lakás 

használatát másnak, átengedi, vagy a lakásban nem él életvitelszerűen, 

c) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változást 

a bekövetkezés napjától számított tizenöt napon belül nem jelenti be a Polgármesteri 

Hivatalnak.  

(5) Amennyiben a közüzemi díj támogatás folyósítása a (4) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján 

kerül megszüntetésre, úgy a támogatás ugyanarra a lakásra a megszüntetést követő hat hónapon belül 

ismételten nem állapítható meg. 

(6) A háztartásban lakók számának megállapításánál a lakcímnyilvántartás adatait kell figyelembe 

venni. 

5. Az életkörülmények javítását, illetve a komfortfokozat növelését segítő támogatás 

12. § (1) Az életkörülmények javítását, illetve a komfortfokozat növelését segítő támogatás (a 

továbbiakban: építési és átalakítási támogatás) nyújtható annak a személynek, akinek a tulajdonában 

lévő, és általa életvitelszerűen lakott 

a) lakáshoz tartozó telek vezetékes ivóvízellátással nem rendelkezik, 

b) lakásban a vezetékes ivóvízellátás nincs kialakítva, 

c) lakáshoz tartozó telken a szennyvízcsatorna bekötési pont nem került kialakításra, 

d) lakásban a szennyvízelvezetés (szennyvízcsatorna) nem került kialakításra, 

e) lakás vízöblítéses WC-vel nem rendelkezik, de a vezetékes ivóvízellátás és szennyvízelvezetés 

a lakásban kialakításra került. 

(2) Építési és átalakítási támogatás állapítható meg annak a személynek, akinél az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, 

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át. 
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(3) A jövedelemszámításnál a kérelemmel érintett, és az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanon, 

illetve lakásban élők összjövedelmét kell figyelembe venni. Az ingatlanon élők számának 

megállapításánál a lakcímnyilvántartás adatait kell figyelembe venni. 

(4) A benyújtott kérelem alapján a Polgármesteri Hivatal költségbecslést készít az alábbi tételekkel: 

a) vízbekötés tervezési díja, 

b) vízbekötéshez kapcsolódó közmű-egyeztetések díja, 

c) közterületi bekötés, vízóraakna, és annak szerelvényezési költsége, 

d) telken belüli vízvezeték szerelvényeinek költsége, 

e) épületen belüli vízvezeték szerelvények költsége, 

f) szennyvízcsatornára való rákötés közmű-hozzájárulási díja, 

g) szennyvíz-bekötés tervezési díja, 

h) szennyvízcsatorna bekötéshez kapcsolódó közmű-egyeztetések díja, 

i) tisztítóakna és/vagy szennyvízátemelő telepítésének költsége, 

j) telken belüli szennyvízcsatorna szerelvényeinek költsége, 

k) épületen belüli szennyvízvezeték szerelvények költsége, 

l) szaniterek költsége. 

(5) A Pénzügyi Bizottság a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelem, és a (3) bekezdés szerint 

elkészített költségbecslés alapján dönt a támogatás összegéről azzal, hogy vezetékes ivóvízellátás 

kialakításának támogatására kizárólag a szennyvízelvezetés egyidejű megvalósítása vagy zárt 

szennyvíztározó kialakítása esetén kerülhet sor. A szennyvízcsatornára történő rákötés határideje a 

lakás vezetékes ivóvíz-hálózatra történő rákötését követő kilencvenedik nap. 

(6) Az építési és átalakítási támogatás megállapítható összege: 

a) a (3) bekezdés szerinti költségbecslés végösszegének 80 %-a, a (3) bekezdés f) pontjában 

szereplő tételt nem számítva, amennyiben a fennmaradó összeget támogatott előre megfizeti, 

b) a szennyvízcsatornára való rákötés esetén fizetendő közmű-hozzájárulási díj 80 %-a, 

amennyiben a közmű-hozzájárulási díj fennmaradó részét a támogatott előre megfizeti. 

(7) Csobánka Község Önkormányzatának jegyzője a kérelmező írásos hozzájárulása esetén a 

vízbekötés terveztetését, a szennyvízcsatorna bekötés terveztetését, valamint a közműegyeztetéseket 

a megítélt támogatás alapján annak terhére átvállalja. 

(8) A jogosult a (7) bekezdésben foglaltak megvalósulását követően az építési munkát köteles hatvan 

napon belül befejezni, továbbá a befejezést követő tizenöt napon belül azt a Polgármesteri Hivatalnál 

bejelenteni. Amennyiben az építési munka megkezdését, vagy befejezését időjárási, vagy más, előre 

nem látható körülmény akadályozza, úgy kérelemre egy alkalommal a határidő hatvan nappal 

meghosszabbítható.  

(9) Amennyiben a Polgármesteri Hivatal műszaki osztálya a helyszíni ellenőrzést követően 

megállapítja, hogy az építési és átalakítási támogatás nem az e §-ban meghatározott célra került 

felhasználásra, úgy a támogatás összegét a jogosult haladéktalanul köteles visszafizetni. 

Visszafizetési kötelezettség terheli továbbá a támogatottat akkor is, ha a szennyvízcsatornára, a 

vezetékes ivóvízre való rákötést követő kilencven napon belül nem köt rá. 

6. A gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtott támogatás 

13. § (1) A jegyző kérelemre gyógyszertámogatást állapít meg a kérelem benyújtását követő hónap 

első napjától egy év időtartamra annak a személynek, akinek a rendszeresen szedett gyógyszerei 
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költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja, 

feltéve, hogy 

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300 %-át, 

b) egyedül élő kérelmező esetében 400 %-át. 

(2) A kérelemhez az e rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumokon felül csatolni 

kell továbbá a háziorvos igazolását a kérelmező által rendszeresen szedett gyógyszerekről. 

(3) A gyógyszertámogatás kizárólag a társadalombiztosításba befogadott gyógyszerekre állapítható 

meg.  

(4) A gyógyszertámogatás havi összege az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő internetes oldalán 

található térítési díjak és a háziorvos igazolása alapján kerül meghatározásra. 

(5) A megállapítható gyógyszertámogatás összege a (4) bekezdés alapján megállapított költség, de 

legfeljebb havi 6.000,- Ft. A havonta fel nem használt összeg nem gördíthető át a következő hónapra, 

sem a tárgyévet követő évre. 

14. § (1) Csobánka Község Önkormányzata a megállapított gyógyszertámogatást havonta egy 

alkalommal a jogosultnak a jogosult nevére kiállított számla ellenében szociális ügyintéző általi 

jóváhagyás alapján postai úton, vagy átutalással fizeti ki a számla benyújtását követő 15 napon belül. 

(2) Jogosult kizárólag a házi orvos igazolásán feltüntetett rendszeresen és társadalombiztosításba 

bevont gyógyszerekről hozott számla ellenében jogosult a támogatás igénybevételére. A tárgyév 

utolsó hónapjában kiváltott gyógyszerek számláit legkésőbb január 10. napjáig lehetséges benyújtani.  

(3) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek, aki az Szt. alapján megállapított érvényes 

közgyógyellátással rendelkezik, avagy alanyi vagy normatív jogon közgyógyellátásra jogosult. 

7. A karácsonyi ünnepek alkalmából nyújtott támogatások 

15. § (1) A polgármester jövedelemre tekintet nélkül egyszeri támogatásban részesítheti – külön 

kérelem nélkül – a karácsonyi ünnepek alkalmából a 0-14 éves gyermekeket és a tárgyév december 

31. napjáig 70. életévüket betöltött időskorú személyeket. 

(2) A támogatás ajándékcsomag, illetve ajándékutalvány formájában legfeljebb 10.000 forint/fő 

értékben adható. 

(3) A támogatáshoz a jogosultak nevét és lakcímét a jegyző szolgáltatja. 

(4) Jogosultság szempontjából csobánkai lakosként kell figyelembe venni azokat a (1) bekezdés 

szerinti személyeket, akik a (3) bekezdés szerint szolgáltatott adatok alapján a tárgyév augusztus 31. 

napjáig Csobánkán lakóhelyet létesítenek. 

8. Élelmiszertámogatás 

16. § (1) A polgármester jövedelemre való tekintet nélkül élelmiszertámogatásban részesítheti azokat 

a személyeket, akik 

a) saját jogon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, 
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b) esetében a hátrányos-, vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállását a gyámhatóság 

megállapította,  

c) időskorúak járadékában részesülnek, 

d) aktív korúak ellátására jogosultak, 

e) e rendelet alapján jövedelempótló rendszeres támogatásban részesülnek, 

f) 70 éven felüliek, 

g) öregségi nyugdíjban részesülnek, akiknél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 400 %-át nem haladja meg, 

h) megváltozott munkaképességűek: 

ha) rokkantsági ellátásban részesülnek, 

hb) rehabilitációs ellátásban részesülnek, 

i) betegség vagy fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékra jogosultak , 

j) tartósan betegnek, súlyosan fogyatékos gyermeket nevelőnek vagy súlyosan fogyatékos 

személynek minősül, 

k) ápolási díjban részesülnek, 

l) fogyatékossági támogatásban részesülnek, 

m) jövedelemmel nem rendelkeznek a családsegítők szakmai véleménye alapján. 

(2) A támogatáshoz a jogosultak nevét és lakcímét a jegyző, illetve a jegyzőn keresztül a járási hivatal 

szolgáltatja, amennyiben a nyilvántartásban tárolt adatokból a jogosultságot nem lehet megállapítani, 

úgy a kérelmezőnek jogerős hatósági döntéssel kell igazolnia jogosultságát. 

(3) Az élelmiszertámogatás legfeljebb 10 000 forint/fő értékben  

a) tartós élelmiszer formájában, vagy 

b) utalvány formájában 

 nyújtható. 

(5) Az élelmiszertámogatás kiosztása a Polgármesteri Hivatal által előre meghirdetett helyen és 

időpontban történik. 

9. Nyári gyermekétkeztetés 

17. § A jegyző kérelemre a nyári tanítási, illetve óvodai és bölcsődei szünet idejére étkeztetésben 

részesítheti azokat a gyermekeket, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. 

10. Nevelési és oktatási támogatás 

18. § (1) A Pénzügyi Bizottság kérelemre az alábbi támogatásban részesítheti a 0-18 éves korú 

gyermeket, illetve a c)-d) pont esetében köznevelési vagy felsőoktatási intézményben nappali 

tagozaton tanuló huszonöt életévét be nem töltött felnőttet is: 

a) térítési díj támogatás 

aa) 20 hetes és 3 éves kor közötti gyermek esetében a bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi 

bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet (a továbbiakban: bölcsődei 

ellátás) térítési díjához, 

ab) a nem állami fenntartó által fenntartott iskola térítési díjához, 

b) szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztéséhez szükséges speciális intézményben 

fizetendő térítési díjhoz és/vagy oda- és haza történő utaztatásához nyújtott támogatás, 

c) az e rendelet 25. §-ban meghatározottakon kívüli oktatással összefüggő taneszköz vásárláshoz, 

illetve iskolai tanulmányokkal összefüggő programokon való részvételhez nyújtott támogatás, 
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d) alap- vagy középfokú idegen-nyelvtudás megszerzéséhez szükséges tanulmányok 

folytatásának támogatása. 

e) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, illetve a Csobánka Község 

Önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által rászorultságuk alapján javasolt 

gyermekek a nyári tanítási szünet ideje alatti nyári táboroztatásban való részvételéhez nyújtott 

támogatás. 

(2) Az (1) bekezdés szerint jogosult gyermek, illetve felnőtt a nevelési/oktatási év végéig jogosult a 

támogatásra. 

(3) A támogatásra a huszonöt életévét be nem töltött felnőtt, illetve a gyermekre tekintettel az a 

törvényes képviselő jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, egyedülálló kérelmező esetén az 500 %-át nem haladja 

meg. 

(4) A kérelemhez az 5. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell: 

a) a szolgáltató eredeti igazolását a térítési díj vagy utazási költség havi összegéről, és oktatási 

intézmény esetén az igazolásnak tartalmaznia kell az adott tanévre vonatkozó díjfizetési 

időszakot, 

b) 20 hetes és 3 éves kor közötti gyermek esetén a törvényes képviselő(k) munkaviszonyáról szóló 

igazolást, 

c) az idegen-nyelvtudási tanfolyamot szervező képző intézmény, szervezet igazolását a tanfolyam 

költségéről, 

d) a köznevelési vagy felsőfokú intézmény igazolását az iskolai tanulmányokkal összefüggő 

program tematikájáról, idejéről, költségéről. 

(5) A támogatás összege 

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás esetén gyermekenként a térítési díj havi 

összegének 75 %-a, de legfeljebb 60 000 forint/hó, 

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás esetén gyermekenként a térítési díj 

és/vagy utazási költség havi összegének 50 %-a, de legfeljebb 5000 forint/hó támogatási 

formánként, 

c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatás gyermekenként, felnőttenként legfeljebb 

50 000 forint/év, 

d) az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott támogatás gyermekenként legfeljebb 60 000 

forint/év. 

e) az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatás, az étkezési térítési díjak 

megállapításakor az étkezési térítési díjak megállapításáról és beszedéséről szóló 

önkormányzati rendelet szerinti díjakat kell alkalmazni. 

(6) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a támogatás a kérelem benyújtását követőhónap 

első napjától állapítható meg annak a nevelési évnek, tanévnek a végéig, amelyben a kérelmet 

benyújtották. 

(7) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben a kérelmező köteles a gyermek tanulói jogviszony 

igazolását, valamint a gyermek vagy törvényes képviselője nevére kiállított taneszköz beszerzést 

igazoló számlákat a kérelemhez előzetesen csatolni. Az (1) bekezdés d) pontja szerinti iskolai 

tanulmányokkal összefüggő program megvalósulását, illetve az (1) bekezdés d) pontja szerinti 

tanulmányok befejezését követő 15 napon belül igazolnia kell az azon történő részvételt. 
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(8) A Polgármesteri Hivatal a támogatás havi összegét a tárgyhó ötödik napjáig a gyermek 

gondozását, oktatását végző szolgáltató felé folyósítja. 

(9) A támogatás megszűnik, amennyiben 

a) a gyermek nem veszi igénybe a bölcsődei ellátást, 

b) a gyermek óvodába nyer felvételt és ténylegesen óvodába kezd járni, 

c) a gyermek másik iskolában létesített tanulói jogviszonyt, 

d) a gyermek magántanulóvá válik, 

e) a törvényes képviselő kérelmére. 

(10) A törvényes képviselő köteles minden olyan, a család életkörülményeit befolyásoló változást – 

jövedelem-, lakcím-, családi állapot változása –, a változást követő 15 napon belül a Csobánkai 

Polgármesteri Hivatalba bejelenteni, amely változás a támogatásra való jogosultságot befolyásolja. A 

törvényes képviselő köteles a bejelentés elmulasztásával okozott kárt Csobánka Község 

Önkormányzatának megtéríteni. 

11. Az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges belföldi személyszállítási szolgáltatás 

(utazási) költségeinek támogatása 

19. § (1) A Pénzügyi Bizottság kérelemre a köznevelési vagy felsőfokú iskolai tanulmányokat folytató 

gyermek vagy fiatal felnőtt részére az általános, közép- vagy felsőfokú iskolai tanulmányok 

folytatásához szükséges belföldi személyszállítási szolgáltatás költségeihez támogatást (utazási 

támogatás) nyújthat. 

(2) Támogatásra a gyermekre tekintettel az a törvényes képviselő vagy fiatal felnőtt jogosult, akinek 

a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

300%-át, egyedülálló kérelmező esetén a 400 %-át nem haladja meg. 

(3) A támogatás összege a tanuló vagy hallgató nevére kiállított számlával igazolt költségek 80 %-a, 

de legfeljebb 5 000 forint/hó. 

(4) A gyermek vagy fiatal felnőtt annak a tanévnek a végéig jogosult a támogatásra, amelyben részére 

a támogatás megállapításra került. 

(5) A kérelemhez az 5. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl mellékelni kell: 

a) a szolgáltató eredeti, tanuló vagy hallgató nevére kiállított számláját vagy igazolását az utazási 

költségről, 

b) a köznevelési vagy felsőfokú intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról. 

(6) A támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítható meg, annak 

folyósítására az utazási költséget igazoló, tanuló vagy hallgató nevére kiállított eredeti számla 

benyújtását követő 15 napon belül visszamenőlegesen kerül sor. Az utazási költség a bérlet 

érvényességének lejártát követően 30 naptári napig számolható el. 

(7) A támogatás megszűnik, amennyiben a támogatott tanulói vagy hallgatói jogviszonya megszűnik.  

(8) A támogatott köteles minden olyan, a család életkörülményeit befolyásoló változást – jövedelem-, 

lakcím-, jogviszony változása – a változást követő 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalba 

bejelenteni, amely változás a támogatásra való jogosultságot befolyásolja. A törvényes képviselő 

köteles a bejelentés elmulasztásával okozott kárt Csobánka Község Önkormányzatának megtéríteni. 

12. Testi-lelki fejlődésben elmaradt, fejlesztésre szoruló gyermekek támogatása 
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20. § (1) A polgármester kérelemre a testi-lelki fejlődésben elmaradt, testi, érzékszervi vagy pszichés 

fejlődés zavarai miatt fejlesztésre szoruló gyermekre tekintettel a törvényes képviselő részére 

fejlesztési támogatást állapíthat meg a kérelem benyújtását követő hónap első napjától a szakorvos 

vagy pedagógia szakszolgálat által meghatározott időtartamra. 

(2) A támogatás a gyermek törvényes képviselője által benyújtott kérelem, valamint az ahhoz csatolt 

szakorvosi, pedagógiai szakszolgálat vagy védőnő által kiadott javaslat, igazolás alapján nyújtható. 

(3) Támogatásra a gyermekre tekintettel az a törvényes képviselő jogosult, akinek a családjában az 

egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, egyedülálló 

kérelmező esetén az 500 %-át nem haladja meg. 

(4) A megállapított támogatást Csobánka Község Önkormányzata természetben nyújtja a támogatott 

részére az általa szervezett, ilyen jellegű feladat ellátására képesítéssel, végzettséggel rendelkező 

szakember által tartott foglalkozás keretében. 

(5) A támogatást a szakorvos, gyermekorvos, pedagógiai szakszolgálat vagy a védőnő által kiadott 

javaslatban, igazolásban meghatározott alkalomra állapítja meg a polgármester, azt meg kell 

szüntetni, amennyiben a támogatott a foglalkozásról harmadik alkalommal történő távolmaradását 15 

napon belül a polgármester vagy a megbízott szakember felé nem igazolja. 

14. Időskorúak rekreációs és egészségmegőrző tornájának támogatása 

21. § (1) A polgármester kérelemre az ötvenedik életévét betöltött személy rekreációs és 

egészségmegőrző tornájához támogatást állapíthat meg a kérelem benyújtását követő hónap első 

napjától a háziorvos vagy szakorvos által meghatározott időtartamra. 

(2) A támogatás az ötvenedik életévét betöltött személy által benyújtott kérelem, valamint az ahhoz 

csatolt háziorvos vagy szakorvos által kiadott javaslat, igazolás alapján nyújtható. 

(3) Támogatásra az az ötvenedik életévét betöltött személy jogosult, akinek a családjában az egy főre 

jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, egyedülálló 

kérelmező esetén az 500 %-át nem haladja meg. 

(4) A megállapított támogatást Csobánka Község Önkormányzata természetben nyújtja a támogatott 

részére az általa szervezett, ilyen jellegű feladat ellátására képesítéssel, végzettséggel rendelkező 

szakember által tartott foglalkozás keretében, 

(5) A támogatás formájáról, időtartamáról és mértékéről a jogosultságot megállapító határozatban kell 

rendelkezni. 

(6) A támogatást a háziorvos vagy szakorvos által kiadott javaslatban, igazolásban meghatározott 

alkalomra állapítja meg a polgármester, azt meg kell szüntetni, amennyiben a támogatott a 

foglalkozásról harmadik alkalommal történő távolmaradását 15 napon belül a polgármester vagy a 

megbízott szakember felé nem igazolja. 

IV. Fejezet 

Rendkívüli települési támogatások formái 

15. Rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gonddal küzdő személyek részére nyújtott támogatása 
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22. § (1) A Pénzügyi Bizottság rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő olyan személyek részére, aki emiatt önmaga, illetve családja 

létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt 

többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul, rendkívüli támogatást nyújt. 

(2) A létfenntartást veszélyeztető, vagy a rendkívüli élethelyzet különösen: 

a) krónikus, hosszantartó betegségből, továbbá bejelentett munkaviszony megszűnéséből eredő 

jövedelem-kiesés, 

b) társadalom- és egészségbiztosítási ellátás (rokkantsági, öregségi nyugdíj stb.) intézése miatti 

jövedelem-kiesés, 

c) létfenntartást veszélyeztető, előre nem látható esemény miatti többletkiadás keletkezése. 

23. § (1) Rendkívüli támogatásban az a személy részesíthető 

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át, nem haladja meg. 

b) tartósan beteg, vagy egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, nem haladja meg. 

c) 70 év felettiek esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300 %-át nem haladja meg. 

d) a családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak javaslatai alapján az adott 

körülmények figyelembevételével adható. 

(2) A megállapítható rendkívüli támogatás összege alkalmanként legfeljebb 

a) az egyedül élő kérelmező esetében 15.000,- Ft, 

b) családban élő, gyermeket nem nevelő kérelmező esetében 20.000,- Ft. 

c) gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében 25.000,- Ft, 

d) családban élő 1-2 gyermeket nevelő kérelmező esetében 15.000,- Ft. 

e) családban élő 3 vagy több gyermeket nevelő kérelmező esetében 20.000,- Ft. 

(3) A rendkívüli támogatás egy naptári hónapban egyszer, és naptári évenként legfeljebb két 

alkalommal adható készpénz formájában, abban az esetben, ha a (2) bekezdés a-c) pontjaiban szereplő 

feltételek rendkívülisége dokumentumokkal alátámasztva igazolt. 

(4) A havi rendszerességgel adott rendkívüli támogatás havi összege nem haladhatja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át és legfeljebb hat hónapra állapítható meg azon 

egyedül élő kérelmező esetén, aki 

a) krónikus, hosszantartó betegségben szenved és betegségét, komoly műtétet követő 

rehabilitációt orvosi igazolással, záró jelentéssel igazol és jövedelme, illetve 

társadalombiztosításából származó ellátása nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 300%-át. 

b) bejelentett munkaviszony megszűnéséből eredő jövedelem-kiesés esetén 

kizárólag”veszélyeztetett” korúak esetén. 

c) társadalom-és egészségbiztosítási ellátás (rokkantsági, öregségi nyugdíj stb.) intézése miatti 

jövedelem-kiesés esetén 

d) 70 év feletti nyugdíjas, aki előre nem látható esemény miatti többletkiadás terheli, valamint 

létfenntartás veszélye áll fenn, és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

összegének 300%-át. 

e) társadalom-és egészségbiztosítási ellátás (rokkantsági, öregségi nyugdíj stb.) intézése miatti 

jövedelem-kiesés esetén a rendszeres rendkívüli települési támogatás legfeljebb 2 hónap 

időtartamra adható meg. 
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16. Az alap- és középfokú iskoláztatáshoz nyújtott támogatás 

24. § (1) A Pénzügyi Bizottság az alap- és középfokú iskolakezdéshez támogatásban részesítheti az 

alap- vagy középfokú intézményben nappali tagozaton tanuló gyermekeket. 

(2) Támogatásra a gyermekre tekintettel az a törvényes képviselő jogosult, akinek a családjában az 

egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló 

kérelmező esetén a 350 %-át nem haladja meg. 

(3) Az alap- és középfokú iskoláztatáshoz nyújtott támogatás összege egységesen 10.000,- forint, 

amely a kérelem elbírálását követően a Hivatal által postai úton, vagy átutalással kerül kifizetésre. A 

gyermek vagy törvényes képviselője nevére kiállított taneszköz beszerzést igazoló számlákat a 

kérelemhez előzetesen csatolni szükséges. 

(4) A kérelem benyújtására a tárgyév augusztus 1. napjától szeptember 30. napjáig van lehetőség. A 

határidő elmulasztása jogvesztő. 

(5) A kérelmező köteles a 14 év feletti gyermek tanulói jogviszonyát igazolni, valamint a 

tankötelezettség megszűnése után köteles a gyermek tanulói jogviszony igazolását a kérelemhez 

csatolni.  

(6) E §-ban meghatározott támogatás odaítélését kizárja az, ha ilyen célra a kérelmező tárgyévben 

már kapott rendkívüli települési támogatást. 

17. A halálesethez nyújtott támogatás 

25. § (1) A Pénzügyi Bizottság annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott 

halálesethez nyújtott támogatást állapíthat meg. 

(2) Halálesethez nyújtott támogatás állapítható meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át, egyedül 

élő esetén az 500 %-át. 

(3) Halálesethez nyújtott támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200%-a. 

(4) A kérelemhez az e rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott dokumentumokon felül csatolni 

kell továbbá 

a) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, 

b) a temetés költségeit igazoló, a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója 

nevére kiállított eredeti számlákat. 

(5) Nem állapítható meg a családban történt halálesetre tekintettel halálesethez nyújtott támogatás, 

amennyiben a kérelmező a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési 

hozzájárulásban részesült. 

(6) Amennyiben az elhunyt személy köztemetés keretében került eltemetésre, úgy halálesethez 

nyújtott támogatásra a kérelmező mindaddig nem lesz jogosult, amíg a köztemettetés költségeit az 

azt viselő önkormányzat részére meg nem téríti. 

18. A rendkívüli élethelyzetbe került személy részére és elemi kár elhárításához nyújtandó 

támogatás 
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26. § (1) A polgármester rendkívüli élethelyzetbe, ebből adódóan nem várt többletkiadása miatt 

megélhetését közvetlenül veszélyeztető helyzetbe került, anyagi segítségre szoruló személy részére, 

valamint elemi kár elhárításához rendkívüli települési támogatást nyújt az (2) bekezdésben 

meghatározott rendkívüli élethelyzetre tekintettel. 

(2) A rendkívüli élethelyzetbe került személy részére és elemi kár elhárításához nyújtandó támogatás 

az igénylő alábbi rendkívüli élethelyzetére tekintettel nyújtandó: 

a) élet vagy testi épség közvetlen veszélyeztetése, 

b) vis maior helyzet (vis maior: előre nem látott kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály, 

ami meggátol valamely kötelezettség elvégzésében), vagy 

c) elemi kár esetén. 

(3) A rendkívüli élethelyzetbe került személy részére és elemi kár elhárításához nyújtandó támogatás 

összege: 

a) az (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben legfeljebb 30.000,- Ft., 

b) az (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetekben legfeljebb 150.000,- Ft. 

(4) Elemi károsultként támogatásra jogosult, aki 

a) bizonyítja, hogy a tulajdonában álló vagy haszonélvezeti jog alapján használt vagy általa bérelt 

lakásban és/vagy a lakásban tartott ingó vagyontárgyaiban elemi kár okozott vagyoni kárt, és a 

kár megtérítésére harmadik személy (pl. biztosító társaság) nem kötelezhető vagy kötelezhető 

ugyan, de a kártérítés várható mértéke jóval alacsonyabb a bekövetkezett kár összegénél, így a 

kár viselése a kérelmező életét és/vagy létfenntartását veszélyezteti, 

b) vagyon elleni bűncselekmény áldozata lett. 

(5) Az elemi kár enyhítésére adható támogatás iránt benyújtott kérelemhez az e rendelet 5. § (1) 

bekezdésében meghatározott dokumentumokon felül - a jövedelemigazolás kivételével - csatolni kell: 

a) a kár bekövetkezését bizonyító, az illetékes hatóság (rendőrség, tűzoltóság, stb.) által készített 

határozat, a káreseményről (elemi kár, lopás, rablás, stb.) készült jegyzőkönyv másolatát, 

b) a kár becsült vagy bizonyított értékét tartalmazó okiratot. 

19. A születési támogatás 

27. § (1) A polgármester a gyermek születésekor kérelemre - jövedelemre való tekintet nélkül – 

egyszeri természetbeni támogatást nyújt a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő 

részére. 

(2) A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 15.000,- Ft, mely a védőnői szolgálat által 

összeállított babacsomag formájában kerül a jogosult részére átadásra. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult. 

20. Szociális tűzifa támogatás 

28. § (1) A Pénzügyi Bizottság kérelemre, természetbeni juttatásként szociális tűzifa támogatást 

nyújthat azon szociálisan rászoruló személynek, akinél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg 

a) családos esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, 

b) egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, azzal, hogy 

más módon nem biztosított az ellátása. 
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c) 70 éven felüli egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-

át azzal, hogy más módon nem biztosított az ellátása. 

és a (2) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek legalább egyikének megfelel. 

(2) A kérelem elbírálásánál – a jogosultsági feltételek megléte esetén – előnyt élvez 

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására jogosult, 

b) az Szt. szerinti időskorúak járadékára jogosult, 

c) a R. szerinti egészségkárosodott személyek részére nyújtott támogatásra jogosult, azzal, hogy 

más módon nem biztosított az ellátása, 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott a Polgármesteri Hivatal megállapító határozatával igazolt halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeket nevelő család jogosult a kérelmet benyújtani. 

e) az Szt. szerinti település támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) 

jogosult előnyt élvezzen. 

(3) A kedvezményes tűzifa támogatás egy fűtési szezonban – októbertől márciusig –, ugyanazon 

lakásra csak egy jogosultnak, és csak egy alkalommal állapítható meg. A kedvezményesen nyújtott 

tűzifa támogatás háztartásonként legfeljebb 5 erdei köbméter tűzifa vagy 10 q szén. 

(4) A Pénzügyi Bizottság a szociális tűzifa támogatást térítésmentes természetbeni juttatásként 

nyújtja.  

(5) A kérelem benyújtására tárgyév szeptember 15. napjától a tárgyévet követő év február 15. napjáig 

van lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő.  

(6) E §-ban meghatározott támogatás odaítélését kizárja az, ha kérelmező tárgy évben már két fajta 

települési támogatási formában részesült. Ez alól kivételt képeznek a (2) bekezdésben és az a)-c) 

pontban szereplő igénylők. 

a) 1. Kategória: 70 éven felüli egyedül élő nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíj 250%-át, és más módon nem biztosított az ellátása 

b) 2. Kategória: Egyedül élő (veszélyeztetett életkorú), vagy tartósan beteg esetén, akinek a havi 

jövedelme nem haladja meg mindenkori öregségi nyugdíj 200%-át, azzal, hogy más módon 

nem biztosított az ellátása. 

c) 3. Kategória: Egyedülálló szülő, aki tartósan beteg gyermeket (korhatárra való tekintet nélkül) 

nevel és az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 250%-

át. 

d) 4. Kategória: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű (megállapító határozattal rendelkező) 

gyermeket nevelő család 

e) 5. Kategória: Családban élő bármilyen Járási Hivatal által megállapított ellátásban részesülők 

(rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, aktív korúak ellátására jogosultak, magasabb összegű 

családi pótlékban részesülők, ápolási díjra jogosultak), akiknek az egy főre jutó jövedelme nem 

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 145%-át. 

V. Fejezet 

Záró rendelkezések 

29. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba. 

31. § 
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E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-

testületének az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.20.) 

önkormányzati rendelete.
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Általános indokolás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 

132. § (4) bekezdés g) pontja szerint a települési önkormányzat rendeletben szabályozza a 

települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások 

megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 

szabályait. Az Szt. által szabott  kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A 

létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat 

jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének 

meghatározásához. 

Vizsgálatok és felmérések, valamint a joggyakorlat alapján a támogatási jogcímek a kötelező 

támogatási típusokon túl a településen szükségessé váló,  a szociálisan rászoruló rétegek 

alapszükségletei biztosításában leginkább szerepet játszó jogcímek kerültek a rendeletbe. 

A támogatás összegének meghatározása az Szt. alapján a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegéhez igazodik. Azzal, hogy a megélhetési költségek az elmúlt időszakban jelentősen 

emelkedtek, a támogatási összegek olyan mértékben kerültek meghatározásra, amely támogatási 

összegekkel a minimális szükségletek biztosítása megoldott. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A rendelet célját rögzítő szakasz 

A 2. §-hoz  

A rendelet hatályát tartalmazó rendelkezés 

A 3. §-hoz  

A települési és rendkívüli települési támogatási formák, amelyek a rendelet alapján igényelhetők. 

A 4. §-hoz  

A képviselő-testület által átruházott hatásköröket tartalmazó szakasz. 

Az 5–9. §-hoz  

A rendelet-tervezet ezen szakaszai tartalmazzák az általános eljárási szabályokat. 

A 10. §-hoz és a 11. §-hoz  

A lakhatáshoz kapcsolódóan a közüzemi díjak viseléséhez nyújtható támogatás részleteit 

meghatározó rendelkezések. A támogatás igénybe vehető a villanyáram- és a vízfogyasztás díjára. 

A 12. §-hoz  

Az életkörülmények javítását és komfortfokozat növelését segítő támogatási formának szabályait 

tartalmazza ezen szakasz. A vezetékes ivóvízellátás és a szennyvízcsatorna bekötés 

megvalósulásához nyújtható támogatás, és annak részletszabályai. 

A 13. §-hoz és a 14. §-hoz  
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A gyógyszertámogatás igénylésének szabályait tartalmazó szakaszok. Elsősorban, de nem 

feltétlenül idősebb korban előfordul, hogy nagyobb mennyiségű gyógyszer szedése szükséges az 

egészség fenntartásához. A rendszeresen szedett gyógyszerek összege jelentős mértékű lehet, 

ennek viseléséhez nyújt segítséget ez a támogatási forma. 

A 15. §-hoz  

A karácsonyi ünnepek alkalmával a 0-14 éves korú gyermekek, valamint a 70 év feletti lakosok 

megajándékozására ad lehetőséget a rendelkezés, támogatásként, elismerésként. 

A 16. §-hoz  

Azon személyek részére, akik valamely, a rendelkezésben felsorolt okok folytán nem, vagy 

csökkent mértékben képesek munkavállalásból jövedelemre szert tenni, és emiatt akár a 

megélhetésük is veszélybe kerülhet, a rendelet élelmiszercsomag összeállítását és részükre történő 

átadását teszi lehetővé. A gyakorlati tapasztalat szerint ez a támogatási forma sok rászoruló 

családnak nyújt segítséget. 

A 17. §-hoz  

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére biztosítható nyári 

szünetben egyszeri főétkezés. 

A 18. §-hoz  

A gyermekek nevelésével, taníttatásával kapcsolatos költségek fedezésével összefüggő támogatási 

forma. Mivel a településnek még saját bölcsődéje nincs, így ez a támogatási forma részben ezt a 

hiányt hivatott pótolni. 

A sajátos nevelési igényű, vagy speciális igényű gyermekek ellátására speciális intézmények 

adnak lehetőséget, az ezekhez utaztatás költsége viszont jelentős anyagi megterhelést ró a 

családokra. Ennek enyhítésére vehető igénybe támogatás. 

Fontos a gyermekek nyelvtudásának fejlesztése, a nemzetközi kapcsolatok folyamatos fejlődése 

miatt szint elengedhetetlen, hogy a felnövő gyermek egy idegen nyelven legalább beszéljen. Az 

idegen nyelvoktatás költsége jelentős, a felnövő nemzedék versenyképességének biztosítása 

érdekében  rászorultságtól függően igénybe vehető támogatás. 

A gyermekek egy része olyan rászoruló családban nő fel, ahol a nyaralást a család nem tudja 

megoldani. A gyermek megfelelő fejlődéséhez szükséges az ilyen típusú kikapcsolódás 

biztosítása. A támogatási forma ebben kíván segítséget nyújtani. 

A 19. §-hoz  

Az iskolakezdési költségek enyhítésére vonatkozó támogatási forma, annak részletszabályai. 

A 20. §-hoz  

 A testi-lelki fejlődésben elmaradt, testi, érzékszervi vagy pszichés fejlődés zavaraiban szenvedő 

gyermekek ellátását segítő támogatás, illetve ennek részletszabályai. 

A 21. §-hoz  

A sporttevékenységek végzése az egészség megőrzésének egyik fontos eleme. Azon családok 

részére, akik önerőből nem tudják biztosítani a gyermekük részére ezt a lehetőséget.  

A 22. §-hoz  
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Idősebb korban az egészség megőrzéséhez jelentős mértékben járul hozzá a fizikális 

adottságoknak megfelelő testmozgás. az alacsonyabb nyugdíjjal rendelkező személyek ilyenfajta 

lehetőséggel önerőből nem tudnak élni. Ebben nyújt segítséget ez a támogatás. A rendelkezés a 

részletszabályokat is tartalmazza. 

A 25. §-hoz  

Az iskoláztatási támogatás feltételeit és mértékét szabályozó szakasz. 

A 26. §-hoz  

A temetkezés költsége jelentős terhet ró a családokra. Ennek enyhítésére szolgáló támogatási 

forma. 

A 27. §-hoz  

Az életben előfordulhatnak előre nem látható események. Ezek esetlegesen olyan mértékű 

többletköltséget róhatnak az adott személyre, hogy a megélhetése veszélybe kerül. A támogatás 

erre az esetre nyújt segítséget. 

A 28. §-hoz  

A gyermek születéséhez és gondozásához nyújtott támogatás az önkormányzat részéről. 

A 29. §-hoz  

A téli tüzelőanyaghoz kapcsolódó támogatás, amely a rászoruló családoknak biztosítja a téli 

tüzelőjüknek egy részét, amellyel az illegális hulladékok elégetésének mennyisége is 

visszaszorítható. A támogatási feltételeket és a támogatás mértékét meghatározó rendelkezések. 

A 30. §-hoz és a 31. §-hoz  

Hatályba léptető, és az eddigi szabályozást hatályon kívül helyező rendelkezések 


