
 
Csorvás Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
…./2016. (…...) rendelete  

 
A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
tervezet 

 
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) 
bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 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) 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el: 
 
1.§ (1) A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakba: Rendelet) 
8. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. § (2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege  

a) 10.000,-Ft, 
b) gyermeket gondozó család esetében az a) pontban meghatározott összeg, eltartott 
gyermekenként 5.000,-Ft-al növelve, 
c) az (1) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben –a keletkezett kár nagyságától 
függően- legfeljebb 100.000,-Ft.” 

 
(2) A Rendelet 8.§-a a következő (3) –(4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) A rendkívüli települési támogatás (2) bekezdés szerinti alkalmanként megállapítható 
összege -a (2) bekezdés c) pontjában és a 11.§, 13.§, 13/A.§, 13/B.§-okban szabályozott 
kivétellel- nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-
át. 
 
(4) Egy naptári éven belül a rendkívüli települési támogatás együttes összege - a (2) bekezdés 
c) pontjában és a 11.§, 13.§, 13/A.§, 13/B.§-okban szabályozott kivétellel - családonként nem 
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.” 
 
2.§ A Rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„11. § (1) Települési támogatásban részesül az a személy, aki elhunyt személy 
eltemettetéséről gondoskodott, és a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át.  
 
(2) A temetési költségek viselése terhének enyhítésére adható települési támogatás összege, 
ha az eltemettető személy családjában az egy főre eső jövedelem 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 0-150 %-a, 60.000,-Ft 
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 151-300 %-a, 50.000,-Ft 



c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 301-400 %-a, 40.000,-Ft.” 
 
3.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„12.§ (6) bekezdés 

d) aki tárgyévben lakhatási támogatásként fűtési támogatásban részesül/részesült.” 
 
4.§ A Rendelet 12/A.§-sal egészül ki: 
 
„12/A.§ (1) Lakhatási támogatásként fűtési támogatásban részesül pénzbeli ellátás formájában 
az a személy, aki a város közigazgatási területén lévő lakásban lakik, és akinek háztartásában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-át, egyedül élő személy esetében 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének 
sincs vagyona. 
 
(2) A támogatás összege, ha a háztartás egy főre jutó havi jövedelme 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 0-100 %-a, 5.000,-Ft/hó, 
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 101-150 %-a, 4.000,-Ft/hó, 
c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 151-200 %-a, 3.000,-Ft/hó, 
d) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 201-250 %-a, 2.500,-Ft/hó. 
 
(3) A fűtési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és háztartások számától. 
 
(4) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet és a jogerős bírói határozattal 
megosztott lakás lakrészeit. 
 
(5) Nem jogosult fűtési támogatásra 

a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását, 
b) akinek a lakásbérleti, vagy a tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy 

öröklési szerződése áll fenn, 
c) aki tárgyévben lakhatási támogatásként közüzemi támogatásban részesül/részesült. 

 
(6) A fűtési támogatás megállapítása a tárgyév október 15. napjától a következő év április 15. 
napjáig, hat hónap időtartamra történik. 

(7) A fűtési támogatás megállapítása iránti kérelmet minden év szeptember hónapban lehet 
benyújtani. 

(8) A fűtési támogatás összegét a jogosult kérésére egy összegben, vagy a 4.§ (11) 
bekezdésében meghatározottak szerint kell kifizetni.” 

6.§ (1) A Rendelet 13.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„13. § (1) A gyermek születésekor – a születési anyakönyvi kivonat bemutatásával- 50.000,-Ft 
egyszeri támogatásra jogosult annak az újszülöttnek a gondozó szülője/szülői, aki(k) Csorvás 
városban lakóhellyel rendelkezik/rendelkeznek és életvitelszerűen a városban él(nek).” 
 
(2) A Rendelet 13.§-a a következő alcímmel, és 13/A.-13/B.§-okkal egészül ki:  
 
 



„Méltányossági támogatás 
 

13/A.§ (2) A közlekedési költségekhez való hozzájárulásként a speciális ellátást biztosító 
nevelési-oktatási intézményben nappali rendszerű tanulmányokat folytató, illetve korai 
fejlesztésben-gondozásban részt vevő különleges bánásmódot igénylő gyermek szülője a 
gyermek intézménybe jutásához évente egy alkalommal, gyermekenként 60.000,-Ft összegű 
pénzbeli támogatásban részesül. 
 
(2) A támogatás a speciális ellátást biztosító nevelési-oktatási intézmény által kiállított 
igazolás alapján december hónapban egy összegben kerül kifizetésre. 
 
13/B. § A polgármester méltányossági jogkörében eljárva, a költségvetésben rendelkezésre 
álló források figyelembevételével, települési támogatásként egyszeri támogatásban 
részesítheti azon szociálisan rászoruló személyeket, vagy személyek egy részét, akik 
szerepelnek a szociális nyilvántartó rendszerben.” 
 
7. § (1) A Rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba. 
 
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetén kell 
alkalmazni. 
 
 
 
       Baráth Lajos                                                           Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
       polgármester                                                                       jegyző   
 


