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CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL  
 

 

Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26.§.-

ában, 32. § (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 92.§ (1), (2) bekezdésében,132. § (4) 

bekezdés d), g) pontjában, 134/E.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.,8.a., pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 
 

        1. § A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre 

terjed ki, amennyiben Csobád közigazgatási területén lakóhellyel vagy bejelentett 

tartózkodási hellyel rendelkeznek. 

 

 

2. Eljárási rendelkezések 
 

2. §  A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület által 

átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja  

 

3. § (1) A települési támogatás iránti kérelem a rendelet 1. mellékletében meghatározott 

formanyomtatványon az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Csobádi 

Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal) terjeszthető elő. 

 

 (2) A települési támogatás iránti kérelemhez az Szt. 10. § (2)-(4) bekezdése alapján 

számított jövedelem alátámasztására jövedelemigazolást kell mellékelni, amely 

fénymásolatban is becsatolható.  

 
 (3) Nem havi rendszerességgel szerzett, továbbá vállalkozásból származó jövedelem 

esetén adóbevallással már lezárt időszakra vonatkozóan az adóhatóság által 

kiállított jövedelemigazolást, egyéb esetben könyvelő által aláírt 

jövedelemigazolást, ennek hiányában a kiállító által aláírt jövedelemigazolást kell 

csatolni.  

  

 (4)     A települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell 

  a) az 5. §.(1) bekezdése esetében a temetési számlát 

  b) az 5.§ (2), (2/a) bekezdése esetében a többletkiadásokra vonatkozó igazolást 

 

 

4. § (1)  A megállapított pénzbeli támogatások kifizetése és folyósítása a Hivatal pénzügyi 

csoportja által történik a megállapítást követő 15 napon belül. 

 

  

(2) A támogatások kifizetése – az ügyfél kérése szerint- történhet házipénztárból, vagy 

lakossági folyószámlára való átutalással. 
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(3) A települési támogatás kifizetésére legkésőbb a megállapítást követő 15 napon belül 

kerül sor.   

 

 

3.Települési támogatás 

 

 5.§ (1) A polgármester települési támogatásban részesítheti – a temetést követő 30 napon 

belül - azt a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodó személyt, akinek az egy főre 

számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 500 %-át. 

 

(2) A polgármester rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 

létfenntartási gonddal küzdő személyt - elsősorban a Sztv.45.§ (4) bekezdésében 

meghatározott esetekben - akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja 

meg 

a)  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át  

b) egyedül élő estén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 

 

(2/a) Amennyiben a kérelmező elemi kár, természeti katasztrófára hivatkozással igényli a 

rendkívüli települési támogatást, úgy a havi családi jövedelmet nem kell vizsgálni. 

 

6.§. A települési támogatás összege  

a)az 5.§.(1) bekezdése esetében a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költségének(150.000.Ft) 10 %-a azaz 15.000 Ft., 

b) az 5.§.(2) és (2/a) bekezdése esetében alkalmanként nem lehet kevesebb mint 5000. Ft.  

 

3./A.Időskorúak támogatása 

 

6/A.§ (1) A képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében foglalt keret erejéig - 

egységes mértékben – a 60 év feletti nők és a 60 év feletti férfi lakosok részére 4.000 Ft. 

összegű támogatást nyújt. 

(2)A támogatásra jogosult minden csobádi állandó lakhelyű (életvitelszerűen a településen 

élő) lakos, aki a tárgyév december 31. napjáig az (1) bekezdésben meghatározott életévét 

betölti. 

  

(3) A támogatás igénybevételéhez kérelmet nem kell benyújtani, a jogosultak körét a helyi 

népesség-nyilvántartás adatai alapján kell megállapítani. 

  

(4)A támogatás évente egyszer kerül megállapításra. 

 

(5) Az „Étkezési utalvány” átvételéről, felhasználásának módjáról, idejéről a Képviselő-

testület határozatban dönt. 

 

6/B.§ (Hatályon kívül helyezte a 13/2019. (XI.27) önkormányzati rendelet 2020.01.01-től.) 

 

3./C. Köztemetés 
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6/C.§.(1) A polgármester az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési 

kötelezettség alól részben vagy egészben a (2) bekezdés szerinti különös méltánylást érdemlő 

körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásnál különös méltánylást érdemlő körülményként kell 

figyelembe venni, ha az eltemettetésre köteles személy 

 a) egyedülálló, vagy 

b) három, illetve annál több gyermek eltartásáról gondoskodik, és a háztartásában az egy főre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 

feltéve, hogy a köztemetés költségeinek megtérítése saját vagy családja létfenntartását 

veszélyezteti. 

 

3./D. Szociális mezőgazdasági szolgáltatás 

 

6./D.§ (1) A polgármester kérelemre gondoskodhat azon csobádi lakóhellyel rendelkező és 

életvitelszerűen Csobád településen élő kérelmező belterületi kertjének megműveléséről, az 

abban megtermelt termények településen belüli beszállításáról, aki azt a helyben szokásos 

telekméretet jelentősen meg nem haladó méretű ingatlan tekintetében kéri, és aki saját maga 

nem rendelkezik a kérelemben szereplő talajművelési, szállítási munka elvégzéséhez 

szükséges géppel, eszközzel. 

 

(2) Az önkormányzat azon talajművelési, illetve mezőgazdasági munkákat végezhet el 

kérelemre szociális mezőgazdasági szolgáltatás keretében, amelyhez szükséges erőgéppel és 

munkagéppel az önkormányzat rendelkezik, így különösen a belterületi kertek szántását, 

tárcsázását, szárzúzását, termény beszállítását. 

 

(3)A polgármester azon csobádi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 70 évet 

betöltött kérelmező választása szerint évente 1 alkalommal, 1 ingatlanra a kérelmezett 

fűkaszálást vagy fűrészelést ellenszolgáltatás nélkül biztosíthatja. 

 

(4)Amennyiben az önkormányzat tulajdonában álló gép, eszköz nincs üzemképes, használható 

állapotban, a kérelem elutasítható. A munka elvégzésének idejét a kérelmet elbíráló 

polgármester ütemezi az adott mezőgazdasági munkához kapcsolódó szakmai szempontok és 

az időjárási körülmények, valamint az önkormányzat szabad rendelkezésre álló 

munkakapacitásának figyelembevételével. 

 

3./E. Iskolakezdési támogatás 

 

6./E.§ (1) Évente egy alkalommal a polgármester iskolakezdési támogatást állapíthat meg 

annak a kérelmezőnek, akinek gyermeke középiskolában vagy érettségire épülő nappali 

rendszerű szakképzésben vagy felsőoktatási intézményben tanul. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a tárgyév szeptember 30-ig igényelhető a 

rendelet 3. mellékletében meghatározott formanyomtatványon a tanulói, hallgatói jogviszony 

fennállására vonatkozó igazolás csatolásával. 

(3) Az iskolakezdési támogatás összege: 

a) középiskolai tanuló és érettségire épülő nappali rendszerű 

szakképzésben részt vevő tanuló esetében                                     10.000 Ft 

b) felsőoktatási intézményi hallgató esetében                              15.000 Ft 

 

3./F. Köznevelési célú települési támogatás 
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6./F.§ (1) A polgármester köznevelési célú támogatást nyújthat a köznevelési intézményben a 

nevelési évet megkezdő gyermek tekintetében a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő, 

gondviselő részére a (2) – (5) bekezdésben foglaltak szerint. 

 

(2) Az óvodába beíratott, és a nevelési évet megkezdő gyermek tekintetében a támogatás 

összege 5.000.-Ft. 

 

 (3) A köznevelési célú támogatás nyújtásának feltétele, hogy a gyermek a nevelési 

intézménybe beiratkozzon, és erről igazolást csatoljon a 4. melléklet szerinti 

formanyomtatványon beadott kérelméhez. A támogatás csak akkor nyújtható, ha a gyermek a 

nevelési évet ténylegesen megkezdte a beiratkozásról szóló igazolást kiállító intézményben. 

 

(4) Nem jogosult köznevelési célú támogatásra a szülő, gondviselő azon gyermek 

tekintetében, akire tekintettel óvodai mulasztásai miatt a családi pótlék folyósítását 

felfüggesztették. 

 

(5) A köznevelési célú támogatás iránti kérelem a tárgyév szeptember 1. napjától szeptember 

30. napjáig nyújtható be. 

 

 

 

 3./G. A közfoglalkoztatásban megtermelt áru természetbeni támogatásként 

 

6./G.§.(1) A polgármester  közfoglalkoztatási programokban előállított, megtermelt 

terményekből rendelkezésre álló felesleget, termékeket a település  lakossága – 

jövedelemhatárra tekintet nélkül – elsősorban a közfoglalkoztatási jogviszonyban állók és a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok részére  - térítés mentesen 

átadhatja. 

(2)A polgármester az (1) bekezdésben meghatározottak szerinti  felesleg kiosztásáról a 

felesleg keletkezését követően haladéktalanul gondoskodik. 

(3)A kioszott termékekről nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza az átvevő nevét, 

lakcímét,  az átvett termék fajtáját, mennyiségét, átvétel idejét. 

 

3./H. Közkifolyók után fizetendő díjtámogatás 

 

6./H.§ (1) A polgármester az éves költségvetési rendeletében biztosított forrásból, a 

közkifolyókon szolgáltatott vízfelhasználás után fizetendő díj fedezetére támogatást nyújthat. 

(2)A támogatás igénybevételéhez kérelmet nem kell benyújtani, a jogosultak körét a 

közműves ivóvízzel ingatlanon kívül ellátottakról vezetett helyi nyilvántartás adatai alapján 

kell megállapítani. 

 (3)A támogatás évente egyszer kerül megállapításra a közkifolyók után fizetendő díj 

megállapítását követően. 

(4)  Az esedékes díjat az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgáltatónak utalja át. 

 

3./I. Települési ünnepi támogatás 

 

6./I.§.(1) A rendelet személyi hatálya alá tartozók részére a polgármester évente egy 

alkalommal, lehetőleg a karácsonyi ünnepek alkalmából egyszeri települési ünnepi támogatást 
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állapíthat meg természetben vagy készpénz formájában, legfeljebb 5.000 Ft/fő/család 

értékben. 

 

(2)A települési ünnepi támogatás igénybevételéhez kérelmet nem kell benyújtani, a jogosultak 

körét a lakcímnyilvántartás adatai alapján kell megállapítani. 

 

 

 

4.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

7.§ (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: ellátások) formái: 

 1.Szociális alapszolgáltatások: 

a) szociális étkeztetés 

b) házi segítségnyújtás 

 2.Gyermekjóléti alapellátások: 
a) gyermekjóléti szolgáltatás 

 

(2) Csobád Község Önkormányzata az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokról Ináncs-

Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulása által 

közös fenntartásra és működtetésre alapított Ináncs-Forró-Fancsal Mikrotérség Szociális 

Alapszolgáltatási Központ(3851 Ináncs, Rákóczi u. 7) a (továbbiakban: Intézmény) útján 

gondoskodik. 

 

8.§ (1)Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri 

meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 

vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

e) szenvedélybetegségük, vagy 

f) hajléktalanságuk  

miatt. 

 

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmányával 

igazolja, hogy 65. életévét betöltötte. 

 

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a 

háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen 

gondoskodni nem tud. 

 

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági 

támogatásban részesül és fogyatékosságát az Szt. 65/C.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint 

igazolja. 

 

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 

személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben 

képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a pszichiáter vagy neurológus 

szakvéleménnyel kell igazolni. 

 

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki - nyilatkozata szerint 
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– bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a 

hajléktalan szállás. 

 

 

 

5.Az ellátás igénybevételének módja: 

 

9.§. (1) Az ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani az erre a célra 

rendszeresített formanyomtatványon, aki dönt az ellátás megállapításáról, megszüntetéséről és 

személyi térítési díj összegéről. 

 

(2) A kérelemhez mellékelni kell –az igényelt ellátási formának megfelelő- az intézmény 

házirendjében meghatározott mellékleteket és e rendelet 8.§(2)-(6) bekezdéseiben 

meghatározott dokumentumokat. 

 

(3)Az intézményvezető egyszerűsített előgondozás, gondozási szükséglet vizsgálat alapján 

dönt a kérelemről 

 

(4) Rendkívüli élethelyzetben, ha a gondoskodás hiánya a rászoruló életét, testi épségét 

veszélyezteti, az intézményvezető haladéktalanul gondoskodik az intézményi ellátásról külön 

eljárás nélkül. 

 

 

6.Az ellátás megszűnésének esetei, módjai 

 

10.§ (1) Az intézményi jogviszony megszűnik  

a)az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

b)a jogosult halálával, 

c)határozott idő lejártával, 

d)közös megegyezéssel, 

e)gyermekjóléti szolgáltatás esetén kérelemre, illetve határozott idő lejártával, továbbá a 

jogosultsági feltételek megszűnésével. 

 

(2)Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője 

kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az 

intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek 

megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint 

szűnik meg. 

 

(3)Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult: 

 -  másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, 

 -  a házirendet súlyosan megsérti, 

 -  intézményi ellátása nem indokolt. 

 

(4)Az intézményi jogviszony megszűnése esetén az intézmény vezetője értesíti a jogosultat, 

illetve törvényes képviselőjét –amennyiben fennáll- a személyes használati tárgyak és a 

megőrzésre átvett értékek, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről, 

az esedékes, illetve hátralékos térítési díj befizetési kötelezettségéről. 
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7.A fizetendő térítési díj mértéke, csökkentésének és elengedésének esetei, módjai 

 

11.§ (1) Az ellátások közül az étkeztetés díjköteles, az intézményi térítési díj mértékét a 

Képviselő-testület a rendelet 2. mellékletében állapítja meg. 

 

(2) Az intézményi térítési díj nem csökkenthető, nem engedhető el. 

 

(3) A személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg a rendelet 2. melléklete 

alapján. 

 

8.Záró rendelkezések 

 

 

12.§.(1) Ez a rendelet 2015.március 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Csobád Község Önkormányzatának a szociális ellátásokról és a 

gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 6/2006.(V.05.) önkormányzati rendelete. 

 

 

Hudopkó József s.k.      Nagyné Halmai Katalin s.k. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.melléklet 

Kérelem a települési támogatás iránt 

 

 

 

2.melléklet 

 

 

 

ÉTKEZTETÉS 

Felnőtt szociális alapellátás 

 

 

1.Intézményi térítési díj(ÁFÁ-val növelt) 

630 Ft/adag 

 

2. Személyi térítési díj megállapításának alapja: 

Étkeztetést igénybe vevő     Személyi térítési díj(ÁFÁ-val növelt) 

rendszeres havi jövedelme     

a) 0-200.000 Ft-ig     intézményi térítési díj  57 %-a 360 Ft 
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b)200.000 Ft-tól     intézményi térítési díj  100%-a 630 Ft 

 

 

3. Intézményi gyermekétkeztetés térítési díjai: 

 

 Étkezés nyersanyag  

nettó Ft 

Rezsi  

Ft 

 

Összesen 

nettó Ft 

Óvoda 

 

 

 

 

Tízórai 

Ebéd 

Uzsonna 

  43 

156 

  42 

19,2 

57,6 

19,2 

  62,2 

213,6 

  61,2 

Iskola Tízórai 

Ebéd 

Uzsonna 

Felnőtt ebéd 

 

 46 

205 

 45 

223 

23,6 

70,8 

 23,6 

175 

  69,6 

275,8 

  68,6 

398 

 

 

3.melléklet        
      

KÉRELEM  
 

Iskolakezdési támogatás megállapítására 

(Nagykorú személy saját jogán is, kiskorú személy esetében törvényes képviselő kérelmezheti a 

támogatást.) 

 

I. Az igénylő adatai: 

1./ Kérelmező neve /születési név is / _________________________________________________ _ 

Születési helye: ____________________________  

Születési ideje: _____________________________  

Anyja neve:_______________________________ 

Lakóhelye:  _______________________________  

Tartózkodási helye:  ________________________  

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: __________________________________________ 

2./ Állampolgársága : magyar, …………………….(bevándorlási, letelepedési engedéllyel 

rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Státuszt elismerő határozat száma:_______________________________ 

 

II.  
Az iskolakezdési támogatást saját jogon kérelmezem (jelölje X-szel): 
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Oktatási intézmény neve Oktatási intézmény címe 

  

 

Az iskolakezdési támogatást az alábbi személyekre kérem megállapítani: 

 

Név Oktatási intézmény neve Oktatási intézmény címe 

   

   

   

   

 

 
III. Egyéb nyilatkozatok: 
 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról 

lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

 

…….,   ____év _ hó __________________ nap 

 

       …………………………………….. 

kérelmező (szülő) aláírása 

 

A kérelméhez  csatolni kell az alábbi iratokat: 

- a II. pontban feltüntetett személyre vonatkozóan iskolalátogatási igazolást, illetve hallgatói 

jogviszony-igazolást. 

 

4.melléklet 

                                     KÉRELEM 
 

Köznevelési célú települési támogatás megállapítására 

I. Az igénylő adatai: 

1./ Kérelmező neve /születési név is / _________________________________________________ _ 

Születési helye: ____________________________  

Születési ideje: _____________________________  

Anyja neve:_______________________________ 

Lakóhelye:  _______________________________  
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Tartózkodási helye:  ________________________  

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: __________________________________________ 

2./ Állampolgársága : magyar, …………………….(bevándorlási, letelepedési engedéllyel 

rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert (a megfelelő rész aláhúzandó) 

Státuszt elismerő határozat száma:_______________________________ 

 

II.  
 

A köznevelési célú települési támogatást az alábbi személyekre kérem megállapítani: 

 

Név Nevelési intézmény neve Nevelési intézmény címe 

   

   

   

   

 

 
III. Egyéb nyilatkozatok: 
 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról 

lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

 

……………,   ………év…………………….hó………nap 

 

       …………………………………….. 

kérelmező (szülő) aláírása 

 

A kérelméhez  csatolni kell az alábbi iratokat: 

- a II. pontban feltüntetett személyre vonatkozóan óvodalátogatási igazolást 

 

 

 

 


