
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2005. (IX.21.) számú rendelete  

a csatorna bekötéshez nyújtható támogatásról 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi Önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. Tv. 16 §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. Tv.-ben (továbbiakban: Sztv.) kapott 
felhatalmazás alapján a község területén élő lakosság érdekében a helyi sajátosságok 
figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed Cserszegtomaj Községi Önkormányzatának közigazgatási 
területén állandó lakóhellyel rendelkező Európai Uniós állampolgárokra, az állandó 
tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, letelepedési 
engedéllyel rendelkező, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert 
személyekre. 

2. § 
 

1) A kérelemmel kapcsolatos törvényi előírásoknál a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. (továbbiakban Ket.) 34. §- 
38. § az irányadó.  

 
2) A Ket. 160. § -162. §- a szerinti elektronikus úton történő ügyintézést – az elektronikus 

úton történő ügyintézés objektív feltételeinek megteremtéséig  - e rendelet kizárja.  
 

 
3) Az e rendeletben meghatározott szociális alapon történő támogatásra való jogosultság 

megalapozott elbírálása érdekében, a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg 
köteles saját, és vele közös háztartásban élő hozzátartozói vagyoni, jövedelmi 
viszonyairól nyilatkozni, azokat, hitelt érdemlő módon igazolni. 34. § (1) A kérelmet a 
hatósághoz írásban lehet benyújtani, a természetes személy ügyfél azonban kérelmét 
szóban is előterjesztheti. 

4) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést 
igénylő ügyben a kérelmet távbeszélő útján is elő lehet terjeszteni. 

5) Jogszabály előírhatja, hogy az ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített 
nyomtatványon, vagy elektronikus ügyintézés esetén elektronikus űrlapon nyújtsa be. 

6) Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat jogerőre emelkedéséig 
visszavonhatja. 

7) A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által 
használt elnevezéssel. 

 
8) A jövedelmi viszonyok igazolása keresetigazolással, illetve nyugdíjszelvénnyel 

történik.  
9) Mindkét esetben a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap nettó átlagát kell igazolni.  
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10) Ha a Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti személy esetében a szociális ellátásra való 
jogosultság elbírálásához az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes más tagállam, illetve nemzetközi szerződés alapján azonos jogállást élvező más 
állam illetékes hatóságának igazolása szükséges, akkor a közvetítő szervként a Magyar 
Államkincstár Pest Megyei Területi Igazgatósága jár el.  

 
11) Amennyiben a kérelmező, vagy családtagja jövedelme kizárólag vállalkozásból, vagy 

vagyonhasznosításból származik, kérelmező hitelt érdemlően köteles nyilatkozni a 
megelőző 1 évi nettó jövedelmi viszonyairól.  Ha a nyilatkozat valódisága tekintetében 
kétség merül fel, a Polgármesteri Hivatal megkeresi a Megyei APEH-t az igénylő, és 
családtagjai SZJA tárgyában. 

 
12) Fizető vendéglátói tevékenységből származó megelőző, és tárgyévi bevételt 

jövedelemként kell figyelembe venni jelen rendelet alkalmazásában.  
13) A jövedelmet a vendégkönyv adatai, és a kérelmező nyilatkozata alapján kell 

számítani. 
 

14) A Polgármesteri Hivatal, a szociális alapon történő támogatás elbírálása céljából 
tájékozódik a kérelmező szociális helyzetéről, ennek keretében: 

a.) bekéri a kérelmezőtől a családja rendszeres jövedelméről szóló igazolásokat, és egyéb 
jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozatokat, 

b.) minden esetben környezettanulmányt készít a kérelmezőnél. 
c.) ha a kérelem elbírálása megkívánja helyszíni szemlét tart. 

 
3. §   

 
A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatalt. 
 

4. §  
 
(1) A pénzbeni, támogatásra való jogosultság megállapítása, céljából a jegyző nyilvántartást 

vezet,  
      amely a törvényben meghatározott adatokat és tényeket tartalmazza.   
 

II. 
 

Csatornabekötéshez nyújtható támogatás 
5. §  

 
(1) A települési önkormányzat támogatást nyújt, a rendeletében meghatározott feltételek 

szerinti jogosultnak 
 
a) akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a csatorna bekötéséhez 
szükséges beruházása elismert költsége a háztartás havi összjövedelmének 25%-át 
meghaladja, vagy a bekötéshez szükséges kiépítendő csőrendszer a tisztító idomtól 
számított 30 métert meghaladja. A csatorna bekötéséhez nyújtandó támogatás esetében a 
beruházás 1 méterre jutó elismert  költsége maximum 3.000.-Ft melyet számlával kell 
igazolni. 
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b) a támogatás csak egy ingatlanra igényelhető – amelyben a kérelmező életvitelszerűen él. 
c) a támogatás  összege; a beruházás elismert költségének 50%-a, de maximum 50.000.-Ft 
d) a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. 
e) a támogatás vissza nem térítendő.  
 

6. § 
 
1) A támogatást a települési önkormányzat önálló ellátásként nyújtja, utófinanszírozásként, 

olyan feltétellel,  
a) hogy a támogatást kérőnek hiteltérdemlően igazolnia kell a csatorna bekötés elkészültét. 
b) és  a DRV Rt. hiteltérdemlően igazolja az Önkormányzat számára a rákötést 
 

7. § 
 
(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével 

nyújtott támogatást vissza kell vonni és a támogatást a jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
igénybe-vevőt pedig kötelezni kell a támogatás összegének visszafizetésére. 

 
 

 
 

III. 
 

Értelmező rendelkezések 
 

8. § 
 
(1) Jövedelem: a személyi jövedelemadójáról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, 

belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték (bevétel) a munkavállalói járulékkal, 
személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-
nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert 
költségekkel csökkentett része függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek 
minősül, ideértve bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. 

 
(2) Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a 

lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők 
számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik 
havi nyugdíj, , valamint - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj 
megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása, 
a rokkantsági járadék, a vakok személyi járadéka, és a fogyatékossági támogatás. 

 
 
(3) Vagyon: Minden ingatlan, ingó dolog, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek együttes 

forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét 
meghaladja, és amelynek hasznosítása nem veszélyezteti a vagyonnal rendelkező lakhatási 
és megélhetési feltételeit. 

 
(4) Hozzátartozó. A Ptk. 685. §. b. pontja alapján a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az 

örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, - a mostoha- és a 
nevelőszülő, valamint a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a 
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házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. 
 
(5) Közeli hozzátartozó: A házastárs, az élettárs, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 

rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató; valamint 
korhatárra való tekintet nélkül a tartós beteg, illetve testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- 
vagy más fogyatékos vér szerinti örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, a 18. életévét be 
nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a 
szülő házastársa vagy élettársa. 

 
(6) Család: Egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók. 
 
(7) Egyedül élő: Az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 
 
(1) Háztartás: Az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek. 
 
(2) Rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi gyermekágyi segély, a gyermekgondozási 

díj, az öregségi nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, a növelt 
összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az 
ideiglenes nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán legalább két árvaellátásra jogosult 
gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját, - a baleseti táppénz, a 
baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján 
folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a 
bányászok egészségkárosodási járadéka, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak 
pénzbeli ellátása, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az 
időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres szociális 
segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális 
biztonságért rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló 
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásról szóló 1408/71/EGK tanácsi 
rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás. 

 
(3) Kereső tevékenység: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték 

jár. 
 
(4) Aktív korú: A 62. életévét be nem töltött személy. 

 
IV. 

 
Záró rendelkezések 

 
9. § 

(1) 
a) A rendeletben szabályozott támogatással kapcsolatos kérelmekben, Önkormányzat   
    Képviselő-testülete dönt. 
 
b) A rendeletben szabályozott támogatással kapcsolatos kérelmekben hatáskört a  
     Szociális Bizottság hatáskörébe utalja 
 
(2) 



 5

a) A képviselő-testület által hozott döntés felülvizsgálatát jogszabálysértésre való  
      hivatkozással, a Zalaegerszegi Városi Bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől             
számított 30 napon belül. A pert  
      az Önkormányzat ellen  
      kell indítani. 

 
b) A  Szociális Bizottság által hozott döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül, 

a képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A  Szociális Bizottság elnöke – a fellebbezést 
elbírálásra a testület elé terjeszti. A soron következő testületi ülésen a fellebbezést el kell 
bírálni, ha az ülés időpontját megelőzően legalább 10 nappal érkezett, és az ügy kellő 
előkészítésének nincs akadálya. 

 
10. § 

 
Az Önkormányzat a támogatás nyújtásához elkülönített számlán kezelve 1.000.000.-Ft-os 
pénzalapot hoz létre, amelyet szükség esetén, költségvetési időszakonként kiegészíthető. 
 

11. § 
 
Jelen rendelet 2. § (1)-(2) bekezdése 2005. november 1-én lép hatályba. A rendeletben nem 
szabályozott kérdésekben a szociális törvény, valamint a végrehajtására kiadott felsőbb szintű 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 20/2004.(X.27.) rendelet. 
A rendelet hatályba lépésének napja: 2005. szeptember 22. 
A rendelet kihirdetésének napja: 2005. szeptember 22. 
 
Cserszegtomaj, 2005. szeptember 21. 
 
 
 

   Gyuk János           dr. Kaszás Tamás 
            polgármester                           jegyző 


