
Kórós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 13.) önkormányzati 
rendelete 

a települési támogatásokról és szociális ellátásokról, valamint megállapításuk szabályairól 

Kórós Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében a 9. és 10. §. tekintetében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 8. és 8a. pontjában meghatározott 
hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) 1. § (2) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 
és 92. § (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 
14. § (3) bekezdésében, 18. § (1a) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbiakat rendeli el:1 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 

1. § A rendelet célja, hogy Kórós Község közigazgatási területén megállapítsa a Kórós Község 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által a szociális és gyermekjóléti ellátások 
formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, illetve azok 
igénybevételének és érvényesítésének módját és feltételeit. 

2. A rendelet hatálya 

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Kórós község közigazgatási területén életvitelszerűen élő: 

a) az Sztv. 7. §-ában, 

b) a Gytv. 4. §-ában 

meghatározott személyekre. 

3. Értelmező rendelkezés 

3. § Kórós község közigazgatási területén életvitelszerűen él, aki életét Kórós községből 
szervezi, akinek Kórós község családi élete helyszínéül szolgál, aki hivatalos elfoglaltságai 
leteltével a munkanap végén illetve a hétvégére (munkavégzés, iskola után) Kórós községbe 
visszatér, és Kórós községben közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, valamint kórósi címe 
szolgál elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési cím) hatóságoknál, 
közműszolgáltatóknál. 

4. Eljárási rendelkezések 

4. § (1) Az eljárás megindítása e rendelet mellékleteit képező kérelemre, vagy hivatalból 
történhet. 

(2) A kérelmet a Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal Kórósi Kirendeltségéhez lehet 
benyújtani. 

(3) Az e rendeletben használt fogalmakra és a jövedelem megállapítására az Sztv. 4. §-ában 
foglaltak az irányadók. 



5. § (1) A Hivatal szükség esetén a kérelmező szociális helyzetéről helyszíni szemle vagy 
környezettanulmány során tájékozódhat. 

(2) A jogosulatlanul vagy rosszhiszeműen igénybe vett ellátás esetén az Sztv. 17. §--ában 
foglaltak szerint kell eljárni. 

(3) A folyósítás ideje alatt, a támogatásban részesülő a támogatás alapjául szolgáló 
követelményekben bekövetkezett változásokat 15 napon belül köteles bejelenteni a 
Hivatalban. 

(4) Az eljárás során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(5) A Hivatal a beadott kérelmeket gyűjti, döntésre előkészíti, folyamatosan figyelemmel 
kíséri a támogatásra jogosultság fennállását, szükség esetén javaslatot tesz a támogatás 
megszüntetésére, valamint nyilvántartást vezet a rendszeres ellátásban részesülőkről. 

II. Fejezet 

Részletes rendelkezések 

5. Települési támogatások 

Rendkívüli települési támogatás 

6. § (1) Az Sztv. 45. § (4) bekezdésében meghatározottak alapján a Képviselő-testület a 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást 
köteles nyújtani. 

(2) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, illetve időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gondnak minősül különösen: 

a) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság ideje, 

b) gyógyászati segédeszköz beszerzése, gyógykezelés, ha az igénylő nem rendelkezik 
közgyógyellátási igazolvánnyal, 

c) egy hónapot meghaladó táppénzes állomány, 

d) az igénylő személyét, vagy vagyonát érintő elemi kár, illetve baleset esetén, 

e) ha az igénylő egyedülálló, ellátatlan. 

(2a)2 Rendkívüli települési támogatásban az részesíthető, akinek a családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 
%-át, egyedül élőként vagy egyedülállóként 800%-át. 

(2b)3 A rendkívüli települési támogatás minimum összege 1 000.- forint. 

(3) A rendkívüli települési támogatás összegét a kérelmező rászorultságához igazodóan 
alkalmanként 500 000.- Ft-ig, azaz ötszázezer forintig terjedő mértékig lehet megállapítani. 

7. § (1) E rendelet 1. számú mellékletét képező kérelem nyomtatványon meg kell határozni 
azt a konkrét élethelyzetet, amely indokolja a kérelem benyújtását, valamint a támogatás 
felhasználásának célját. 

(2) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható (tüzelő, 
elmaradt közüzemi számla kifizetése, élelmiszer, stb.) 



(3) Különösen indokolt esetben - amennyiben a rászoruló anyagi helyzete a Képviselő-
testület előtt egy éven belül lefolytatott eljárás vagy köztudomás alapján ismert - hivatalból 
is segélyben részesíthető az, aki a 6. § (1)és (2) bekezdésében meghatározott 
körülményekkel rendelkezik, de a rendkívüli települési támogatás megállapításával 
kapcsolatos kérelmet akadályoztatása miatt nem tudta benyújtani. 

(4) A Képviselő-testület a rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos 
hatáskör gyakorlását 500 000.- Ft, azaz Ötszázezer Forint értékhatárig a Polgármesterre 
ruházza át. 

(5) A Polgármester a Hivatal útján jogosult ellenőrizni a rendkívüli települési támogatás 
felhasználását. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a támogatást nem 
a kérelemben meghatározott célra fordították a Polgármester az Sztv. 17 §-ában foglaltak 
szerint jár el. 

Eltemettetés céljára nyújtható települési támogatás (temetési támogatás) 

8. § (1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a (4) bekezdés esetét kivéve a 
Polgármester települési támogatást nyújt annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről 
gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles 
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti. 

(2) Temetési támogatás nyújtható annak az eltemettetőnek, akinek a családjában az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
háromszorosát. 

(3) A temetési támogatás összege 50 000.- Ft, azaz Ötvenezer forint. 

(4) A temetési támogatás összege elérheti a temetési költség teljes összegét, ha a temetési 
költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását súlyosan veszélyezteti. 
A temetési támogatás iránti kérelmet (2. melléklet) a haláleset bekövetkeztétől számított 30 
napon belül lehet előterjeszteni a Hivatalnál. A kérelemhez mellékelni kell az utolsó havi 
nettó jövedelemről szóló kereseti igazolást, a halotti anyakönyvi kivonat és a temetési 
költségekről szóló számlák másolatát. 

(5) Nem állapítható meg temetési támogatás azon személy részére, aki a hadigondozásról 
szóló 1994. évi XLV. törvény alapján az elhunyt vonatkozásában temetési hozzájárulásban 
részesül. 

Az újszülöttek családjának támogatása 

9. § (1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörében a Polgármester az újszülött 
gyermekkel azonos, bejelentett lakóhellyel rendelkező szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőt 
vagy gyámot (a továbbiakban együtt: szülő) újszülött gyermek születésére tekintettel 
egyszeri települési támogatásban részesíti. 

(2) A támogatás iránti kérelmet (3. sz. melléklet) a születési anyakönyvi kivonat másolatával 
lehet előterjeszteni a Hivatalnál az újszülött születésétől számított 30 napon belül. A 
kérelemhez mellékelni kell a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát. 

(3) A támogatás mértéke gyermekenként 50 000.- Ft, azaz Ötvenezer Forint. 



(4) A támogatás folyósításának a feltétele, hogy a szülők valamelyike a születés napját 
megelőzően legalább 1 éves Kórós községi állandó lakóhellyel rendelkezzen és 
életvitelszerűen Kórós község területén éljen. 

(5) A család körülményeire, életvitelére tekintettel a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
véleményének a kikérésével a Képviselő-testület a támogatást a gyermek ellátásához 
szükséges dolgok természetben történő biztosításával is megállapíthatja. 

Fiatal házasok támogatása 

10. § (1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörében a Polgármester a házasságkötést 
követően egyszeri támogatásba részesíti a fiatal házasokat. 

(2) A támogatás iránti kérelmet (4. sz. melléklet) a házassági anyakönyvi kivonat másolatával 
lehet előterjeszteni a Hivatalnál a házasságkötéstől számított 30 napon belül. 

(3) A támogatás összege 50 000.- Ft, azaz Ötvenezer forint. 

(4) A támogatás folyósításának a feltétele, hogy a házastársak valamelyike a házasságkötés 
napját megelőzően legalább 1 éves Kórós községi állandó lakóhellyel rendelkezzen és 
életvitelszerűen Kórós község területén éljen. 

Köztemetés 

11. § A köztemetésre az Sztv. 48. §-ának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, 
hogy a köztemetést elsősorban, hamvasztásos temetés formájában kell biztosítani. 

6. Szociális szolgáltatások 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

12. § (1) Kórós Község Önkormányzata biztosítja az alábbi személyes gondoskodást biztosító 
szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátásokat: 

a) étkeztetés, 

b) házi segítségnyújtás. 

(2) A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások szociális rászorultság alapján 
ingyenesek. 

(3) Az ellátások a szociális rászorultság alapján térítésmentesek 

Étkeztetés 

13. § (1) Az étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg étkeztetésről kell 
gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmenetileg nem 
képesek biztosítani és 

a) nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban, időskorúak ellátásában részesülnek, vagy 

b) krónikus, vagy akut megbetegedésük, fogyatékosságuk miatt önmaguk ellátásáról részben 
vagy teljesen gondoskodni nem képesek, vagy 

c) pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, azonban fekvőbeteg-gyógyintézeti 
kezelést nem igényelnek, és önmaguk ellátására csak részben képesek, vagy 

d) bejelentett lakóhellyel nem rendelkeznek és az étkezés hiánya életüket, testi épségüket 
veszélyezteti. 



(2) Az Önkormányzat az étkezést a szociálisan rászorultak részére vendéglátó egységek 
szolgáltatásainak igénybevételén keresztül biztosítja. 

(3) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az e rendelet 5. sz. melléklete szerinti 
formanyomtatványon kell benyújtani a Hivatalhoz. Az egészségi állapot miatti rászorultságot 
háziorvosi, vagy szakorvosi véleménnyel kell igazolni. 

Házi segítségnyújtás 

14. § (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kel biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges, az 
Sztv. 63. §-a szerinti ellátást. 

(2) Az ellátás igénybevételének módjáról az Sztv. 93.-94. § rendelkezéseinek megfelelően 
történik. 

7. Családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatások 

15. § (1) Az Sztv. 64. §-a szerint családsegítést az Önkormányzat a Vajszlói Szociális 
Alapszolgáltató Központon keresztül biztosítja. 

(2) Az ellátás térítésmentes. 

16. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat a Vajszlói Szociális Alapszolgáltató 
Központ és a Vajszlói Aprófalva Óvoda közreműködésével biztosítja  

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás részletszabályait a Gyvt. határozza meg. 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

17. §4  

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 


