Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról
Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. §
(1), (3) és (7) bekezdésében, a 48. § (1) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdés g) pontjában, a a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Hatásköri és eljárási szabályok
1. §
(1) A Képviselő-testület szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatásköreinek gyakorlását a
Népjóléti és Kulturális Bizottságra és a polgármesterre ruházza át.
(2) Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) hatáskörébe tartozó - e rendeletben szabályozott – szociális és gyermekvédelmi
települési támogatásra irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon
a Polgármesteri Hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységénél (a továbbiakban:
hivatal) kell benyújtani.
(3) Kérelmet nyújthat be az a szociálisan rászoruló személy, akinek Csömör nagyközség
közigazgatási területén van lakóhelye, vagy tartózkodási helye és életvitelszerűen a
bejelentett lakcímén tartózkodik.
(4) A kérelmező a kérelem benyújtásával egy időben köteles mellékelni a jövedelem
valódiságát igazoló, az Szt. 10. §-a szerinti iratokat. Ezek hiányában a kérelmező személyes
nyilatkozata is elfogadható.
(5) Amennyiben a hivatal a kérelmező életkörülményeire tekintettel a (4) bekezdés szerinti
jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás,
illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek
figyelembevételével vélelmezhető.
(6) Kérelmező a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetének fennállását,
többletkiadásait köteles hitelt érdemlően igazolni. Amennyiben az igazolás beszerzése
akadályba ütközik, akkor kérelmező személyes nyilatkozata is elfogadható.
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(7) A települési támogatást megállapító hatósági határozatban az igénylő számla, vagy a
befizetésről szóló igazolás utólagos bemutatására kötelezhető.
(8) Rendszeres települési támogatás egy éves időtartamra állapítható meg. Amennyiben a
jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak, úgy a kérelmező újra igényelheti a támogatást.
2. Az ellátások pénzügyi feltétele, a pénzügyi források felhasználásának rendje
2. §
(1) A szociális és gyermekvédelmi jellegű települési támogatások pénzügyi fedezetét és a
felhasználható pénzügyi keretet az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell
meghatározni.
(2) Az önkormányzat által nyújtandó települési támogatások megállapítására csak abban az
évben van lehetőség, melyben az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet alapján
az ellátások megállapításához szükséges források rendelkezésre állnak.
3. Az ellátások kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályai
3. §
(1) A megállapított rendszeres települési támogatás kifizetése és folyósítása a hivatal
pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egységén keresztül, a jogosultság megállapítását követő
hónap ötödik napjáig, a kérelmező nyilatkozata alapján átutalással, postai úton, vagy
házipénztári kifizetéssel történik az alábbiak szerint:
a) amennyiben a kérelmet a tárgyhó 15-ig nyújtották be, akkor egész havi
b) amennyiben a kérelmet tárgyhó 16-tól nyújtották be, akkor félhavi rendszeres támogatás
kerül kifizetésre a jogosultnak.
(2) A rendszeres települési támogatásban részesülő személy jogosultsági feltételeiben
bekövetkezett változást köteles a hivatalnak 15 napon belül bejelenteni.
(3) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a
jogosultság megállapítását követően is – a hivatal bármikor jogosult ellenőrizni.
(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a
jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy a hivatal az ellátás megszüntetése és a
jogosulatlanul felvett települési támogatás megtérítésére vonatkozóan az Szt. szabályai szerint
intézkedik.
(5) Amennyiben a jogosulatlanul felvett települési támogatás megtérítése a kötelezett
megélhetését súlyosan veszélyeztetné, méltányosságból a Népjóléti és Kulturális Bizottság a
megfizetendő összeget
a) elengedheti,
b) csökkentheti,
c) részletekben fizettetheti meg.
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II. Fejezet
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
4. §
(1) Rendkívüli települési támogatásra azok a személyek jogosultak, akik önmaguk, illetve
családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként
jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához,
iskoláztatáshoz, a gyermek hátrányos helyzete - miatt anyagi segítségre szorulnak.
(2) A rendkívüli települési támogatás megállapítását a képviselő-testület a Népjóléti és
Kulturális Bizottság és a polgármester hatáskörébe átruházza.
(3) A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen a Szociális
Alapszolgáltatási Központ, nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, illetve természetes
személy vagy társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.
5. §
(1) Egy naptári éven belül legfeljebb négy alkalommal részesülhet rendkívüli települési
támogatásban – bele nem értve az 7. § (1) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében
meghatározott esetet - a szociálisan rászoruló személy és a vele együtt lakó közeli
hozzátartozó.
(2) Különösen indokolt esetben, gyermekét egyedül nevelő szülőnek, nagycsaládos szülőnek,
munkanélküli személynek, egyedülélő idős személynek a Népjóléti és Kulturális Bizottság
megállapíthat egy éven belül az (1) bekezdésben meghatározottakon túl is támogatást,
amennyiben a rászoruló személy szociális helyzete megkívánja.
4. Rendkívüli települési támogatás létfenntartásra
6. §
Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén alkalmanként legfeljebb
harmincezer forintig terjedő összegben rendkívüli települési támogatásban részesülhet az a
személy, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft), egyedülélő
esetén annak 300%-át (85.500 Ft).
5. Rendkívüli települési támogatás temetési költségekre
7. §
(1) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó rendkívüli települési támogatásra az a
személy jogosult, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft),
egyedülélő esetén annak 300 %-át. (85.500 Ft)
(2) Az e címen nyújtott rendkívüli települési támogatás összege legfeljebb a helyben
szokásos, legolcsóbb temetés költségének összege, de legalább 15 000 Ft.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150. 000 Ft.
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6. Rendkívüli települési támogatás gyermeknevelésre
8. §
(1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek részére, valamint a nagykorúvá vált
fiatal felnőttnek, aki a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat
rendkívüli települési támogatás adható, ha a családjában az egy főre számított havi családi
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200
%-át (57.000 Ft) és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, illetve a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül.
(2) A segély elsősorban a felmerülő kiadások mértéke, de gyermekenként legfeljebb 20.000,Ft.
7. Rendkívüli települési támogatás elemi kárra
9. §
(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető kárának enyhítésére, jövedelmétől
függetlenül az a személy, aki különösen elemi kár, tűzeset, baleset, betegség okozta
rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) A segély elsősorban a kár nagyságához igazodó, de legfeljebb 200.000 Ft.
8. Rendkívüli települési támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékhoz
10. §
(1) Rendkívüli települési támogatásban részesülhet az a személy, aki lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot halmozott fel és családjában az egy főre számított havi családi
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200
%-át (57.000 Ft), egyedülélő esetén annak 300%-át (85.500 Ft).
(2) A támogatás összege a kimutatott hátralék legfeljebb 50 %-a, de maximum 50.000 Ft.
III. Fejezet
RENDSZERES TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK
11. §
(1) Rendszeres települési támogatásra azok a személyek jogosultak, akik önmaguk, illetve
családjuk létfenntartásáról tartósan más módon nem tudnak gondoskodni betegségük,
munkanélküliségük, vagy egyéb szociális hátrányok miatt.
(2) A rendszeres települési támogatás megállapítását a képviselő-testület a Népjóléti és
Kulturális Bizottság hatáskörébe átruházza.
(3) A rendszeres települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen a Szociális
Alapszolgáltatási Központ, nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, illetve természetes
személy vagy társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.
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(4) Egy naptári éven belül egy család egy rendszeres települési támogatásban részesülhet.
(5) Különösen indokolt esetben, gyermekét egyedül nevelő szülőnek, nagycsaládos szülőnek,
munkanélküli személynek, egyedülélő idős személynek a Népjóléti és Kulturális Bizottság
megállapíthat egy éven belül az (1) bekezdésben meghatározottakon túl is rendszeres
támogatást, amennyiben a rászoruló személy szociális helyzete megkívánja.
9. Rendszeres települési támogatás, mint lakhatási támogatás
12. §
(1) Rendszeres települési támogatás, mint lakhatási támogatás (a továbbiakban: lakhatási
támogatás) nyújtható a szociálisan rászoruló családok részére a család tagjai által lakott
lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez.
(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre számított
havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át (57.000 Ft), egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft).
(3) A lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások:
a) a villanyáram-,
b) a víz- és csatornahasználat
c) a gázfogyasztás,
d) a szemétszállítás díja,
e) a lakbér vagy az albérleti díj
f) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészlete,
g) közös költség,
h) tüzelőanyag költsége.
(4) A lakhatási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert
lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.
(5) A lakhatási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(6) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 450 Ft.
(7) A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi
költségének a 25 %-a azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell
meghatározni.
10. Rendszeres települési támogatás, mint létfenntartási támogatás
13. §
(1) Rendszeres települési támogatásra, mint létfenntartási támogatásra (a továbbiakban:
létfenntartási támogatás) jogosult az a munkaviszonnyal, jövedelemmel nem rendelkező
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nagykorú személy, akinek az egészségi, illetve mentális állapota a rendszeres munkavégzést
kizárja és a Szociális Alapszolgáltatási Központtal az együttműködést vállalja.
(2) A kérelmet az erre szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, s mellékelni kell
a) a Szociális Alapszolgáltatási Központ javaslatát,
b) a kérelmező jövedelméről és egészségi állapotáról szóló nyilatkozatát.
(3) A létfenntartási támogatás havi összege 20.000 Ft.
11. Rendszeres települési támogatás, mint ápolási támogatás
14. §
(1) Rendszeres települési támogatásra, mint ápolási támogatásra (a továbbiakban: ápolási
támogatás) jogosult az a hozzátartozó, aki tartósan felügyeletre szoruló, önmaga ellátására
képtelen 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és akinek
családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át (51.300 Ft).
(2) A kérelmet az erre szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, s mellékelni kell
a) a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy az ápolt tartósan felügyeletre szoruló,
önmaga ellátására képtelen, tartósan beteg személy személy,
b) az ápoló családjának jövedelméről szóló igazolását.
(3) Az ápolási támogatás havi összege 20.000 Ft.
(4) Nem jogosult támogatásra a hozzátartozó, ha
a) az Szt. szerinti rendszeres pénzellátásban részesül,
b) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével a napi 4 órát meghaladja,
c) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül.
(5) A jogosultságot meg kell szüntetni, ha
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
c) az ápolt személy meghal.
(6) Az ápolási támogatást a jogosultság megszűnése hónapjának utolsó napjával kell
megszüntetni.
(7) Ápolási kötelezettség elmulasztásának minősül, ha az ápolást végző személy több egymást
követő napon nem gondoskodik
a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről,
b) az ellátott lakókörnyezete megfelelő higiénés körülményeinek biztosításáról,
c) krízishelyzet kialakulásának megelőzéséről
és ez idő alatt helyettesítéséről nem gondoskodott.
(8) Az ápolási kötelezettség teljesítését a Szociális Alapszolgáltatási Központ ellenőrzi.
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12. Rendszeres települési támogatás, mint gyógyszertámogatás
15. §
(1) Rendszeres települési támogatás, mint gyógyszertámogatás, vagy gyógyászati
segédeszköz-ellátás költségeinek támogatása (a továbbiakban: gyógyszertámogatás)
állapítható meg annak a személynek, akinek a családjában az egy főre számított havi családi
jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260
%-át (74.100 Ft), egyedülélő esetén 300 %-át (85.500 Ft) és a havi rendszeres gyógyító
ellátásának költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át (5700 Ft)
meghaladja.
(2) A kérelmet az erre szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani, s mellékelni kell
a) a háziorvos és a gyógyszertár igazolását a havi rendszeres gyógyító ellátás költségeiről,
b) a kérelmező családja jövedelméről szóló igazolását.
(3) A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos igazolja.
Az igazolás tartalmazza a kérelmező természetes személyazonosító adatait, lakcímét,
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, a szükséges gyógyító ellátások megnevezését,
gyógyszerek esetében a gyógyszer megnevezését, mennyiségét.
(4) A gyógyszerszükségletről kiállított háziorvosi igazolást a gyógyszertár árazza be.
(5) A gyógyszertámogatás havi összege a kérelmező
költségének 50 %-a, de legfeljebb havi 8.000 Ft lehet.

havi rendszeres gyógyító ellátás

13. Rendszeres települési támogatás, mint gyermeknevelési támogatás
16. §
(1) Rendszeres települési támogatás, mint gyermeknevelési támogatás (a továbbiakban:
gyermeknevelési támogatás) állapítható meg annak
a) a gyermeknek, aki anyagi segítségre szorul,
b) a fiatal felnőttnek:
ba) aki anyagi segítségre szorul,
bb) és a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
bc) és a 25. életévét nem töltötte be,
és a családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át (48.450 Ft).
(2) A gyermek törvényes képviselője, vagy a fiatal felnőtt a gyermeknevelési támogatásra
irányuló kérelmét formanyomtatványon nyújthatja be.
(3) A kérelemhez a gyermeket gondozó család, vagy nagykorúvá vált fiatal felnőtt személy
élethelyzetének igazolása céljából csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:
a) a gyermek, valamint a fiatal felnőtt esetében az oktatási intézmény igazolását a nappali
oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
b) a család jövedelméről szóló igazolást,
c) gyermeket egyedül nevelő szülő esetében az egyedülállóságról szóló nyilatkozatot,
d) a gyermek elhelyezésére, és a gyermektartásdíj megállapítására vonatkozó bírósági, vagy
gyámhatósági döntést, vagy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a gyermek érdekében a
szülő mikor indítja el az eljárást,
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e) tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó
igazolást,
(4) A gyermeknevelési támogatás összege havonta gyermekenként, vagy fiatal felnőttenként
4.000 Ft.
14. Rendszeres települési támogatás, mint bölcsődés korúak napközbeni ellátásának
támogatása
17. §
(1) Rendszeres települési támogatás, mint bölcsődés korúak napközbeni ellátásának
támogatása (a továbbiakban: bölcsődés korúak támogatása) jár kérelemre annak a csömöri
lakóhellyel rendelkező szülőnek, törvényes képviselőnek, akinek gyermeke a 3. életévét még
nem töltötte be és bölcsődében vagy családi napköziben helyezte el.
(2) A bölcsődés korúak támogatása havi 15.000 Ft.
(3) A gyermek törvényes képviselője a támogatásra irányuló kérelmét formanyomtatványon
nyújthatja be. A kérelemhez csatolni kell a támogatott gyermek elhelyezését biztosító
intézmény (bölcsőde, családi napközi) igazolását arról, hogy a gyermeket fogadja.
IV. Fejezet
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK
18. §
(1) A rendkívüli és rendszeres települési támogatást indokolt esetben természetbeni ellátás
formájában kell biztosítani.
(2) A természetbeni ellátás formájában nyújtott támogatás összegét indokolt esetben a
Szociális Alapszolgáltatás Központ veszi fel a hivatal házipénztárában, s azt az
önkormányzati hatósági határozatban megállapított természetbeni ellátás formájában biztosítja
a család részére.
15. Tűzifa támogatás
19. §
(1) Alkalmanként 5 mázsa tűzifa támogatás állapítható meg annak a személynek, aki
létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, és családjában az egy főre számított havi
családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át (57.000 Ft) , egyedül élő esetén 220 %-át(62.700 Ft).
(2) Tűzifa támogatási kérelem október 1-jétől március 31-ig nyújtható be.
(3) A tűzifa támogatásra való jogosultság megállapítását a képviselő-testület a Népjóléti és
Kulturális Bizottság és polgármester hatáskörébe átruházza.
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16. Köztemetés
20. §
(1) Csömör Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a közigazgatási területén elhunyt
személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(2) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési
önkormányzattól a köztemetés költségét a hivatal egy hónapon belül megkéri.
(3) Az önkormányzat a köztemetés költségeit
a) hagyatéki teherként a közjegyzőnél bejelenti, vagy
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezheti.
(4) Amennyiben a köztemetés költségeinek kifizetése a kötelezett megélhetését súlyosan
veszélyeztetné, méltányosságból a Népjóléti és Kulturális Bizottság a költségek megfizetését
elengedheti.
(5) A köztemetés megállapítását a képviselő-testület a Népjóléti és Kulturális Bizottság
hatáskörébe átruházza.
17. Hulladékkezelési közszolgáltatási díj átvállalása
21. §
(1) A hetvenedik életévét betöltött és a szolgáltatással érintett ingatlanban egyedülélő
személy kérelmére a hulladékkezelési közszolgáltatási díj teljes összegének megfizetését az
önkormányzat átvállalja.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj)
méltányosságból, szociális rászorultság alapján az önkormányzat átvállalhatja:

kérelemre,

a) egyedülélő személy esetén, amennyiben jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 230 %-át (65.500 Ft),
b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át (42.750 Ft).
(3) Az átvállalásról határozatban kell rendelkezni, az átvállalás időpontját a Csömör
Nagyközség Önkormányzata hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos helyi
rendeletében foglaltak, valamint a szolgáltatóval történő egyeztetés alapján kell
megállapítani.
(4) A hivatal az átvállalt összegről a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatot ellátó szervezeti
egységét, valamint a szolgáltatót értesíti.
(5) Az átvállalt díjat a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egysége
utalja át a szolgáltató részére.
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(6) A díj szociális rászorultság alapján történő elengedésére vonatkozó hatáskörét a képviselőtestület a Népjóléti és Kulturális Bizottságra átruházza.

V. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. §
(1) A rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
1. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2013. (XII. 20.)
önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról
2. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendeletének a Rendszeres
nevelési segély alcíme alatti 5. §-a, 6. §-a, 7. §-a
3. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendeletének a Bölcsődés
korúak napközbeni ellátásának támogatása alcíme alatti 8. §-a, 9. §-a, 10. §-a,
4. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 16. §-a.
Csömör, 2015. február 19.

Fábri István
polgármester

Dr. Katona Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetéséről 2015. február 23. napján gondoskodtam.

Dr. Katona Péter
jegyző
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