
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 
 

A hatáskör eredeti címzettje:  képviselő-testület 

Átruházott hatáskörben: Bakonyszentkirály községben - polgármester 

                                     Bakonynána községben - polgármester 

                                     Bakonyoszlop községben - polgármester 

                                     Csesznek községben – polgármester 

                                     Porva községben - polgármester jár el 

 

Ügyintéző: - Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek községek esetében:      

                     Szenftné Csillag Angéla igazgatási előadó 

                     Elérhetősége: 06-88/585-320  

 

                -  Bakonynána és Porva községek esetében: 

                    Szabóné Halász Barbara igazgatási előadó 

                    El.érhetősége: 06-88/587-320 

 

Ügyintézési határidő:  21 nap 

Fellebbezési határidő: a határozat kézhez vételétől számított 15 nap 

 

A Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területe: Bakonyszentkirály, 

Bakonynána, Bakonyoszlop, Csesznek és Porva.  

 

Az eljárás illetékmentes. 

 

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: a jogszabály által előírt mellékletek  

(lsd. letölthető kérelem) 

 

Igénybevehetik: természetes személyek  

 

Alapvető eljárási szabályok:  

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,  

- a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet, 

- Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.28.) 

önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 

szabályairól  

- Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28.) 

önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 

szabályairól 

- Bakonyoszlop Község Önkormányzata Képviselőt-testületének 4/2015. (II.28.) 

önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 

szabályozásáról  

-  Csesznek Község Önkormányzata Képviselőt-testületének 4/2015. (II.28.) önkormányzati 

rendelete a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról, 

- Porva Község Önkormányzata Képviselőt-testületének 4/2015. (II.28.) önkormányzati 



rendelete a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásának szabályozásáról  

 - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény,  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: a papír alapú kérelem (a 

www.bakonyszentkiraly.hu , www.bakonynana.hu , www.bakonyoszlop , www.csesznek, 

www.porva honlapokról letölthető, az ügyfélszolgálaton vagy az ügyintézőnél beszerezhető) és 

mellékletei benyújtásával, személyesen vagy postai úton a Bakonyszentkirályi Közös 

Önkormányzati Hivatal (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69. ). 

 

Ügyfélfogadás ideje:    Hétfő, szerda 8,00-12,00 és 12,30-16,00 óra  

             Péntek            7,30- 12,00 óra  

 

Bakonynána esetében: Bakonynánai Kirendeltségen is leadhó (8422 Bakonynána, Alkotmány 

utca 3.) 

Ügyfélfogadás ideje:  Hétfő  8,00-12,00 és 12,30-16,00 óra  

           Csütörték                8,00- 10,00 óra 

                                Péntek                     7,30-12,00 óra 

 

Bakonyoszlop esetében: Bakonyoszlopi Ügyfélszolgálaton is leadható (8418 Bakonyoszlop, 

Kossuth u. 32.) 

Ügyfélfogadás ideje:                       Kedd:        8,00-12,00 

                                                      Csütörtök: 8,30-11,00 

 

Csesznek esetében: Cseszneki Ügyfélszolgálaton is leadható (8419 Csesznek, Vár út 42.) 

Ügyfélfogadási ideje:                      Kedd:        8,00-12,00 

                                                     Csütörtök   8,30-12,00 

 

Porva esetében: Porvai Ügyfélszolgálaton is leadható (8429 Porva, Kőrishegy utca 10.)  

Ügyfélfogadás ideje:  Kedd                      7,30-12,00 óra 

           Szerda                    7,30-12,00 óra 

                                Csütörtök              12,30-16,00 óra 

 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás lsd: jogszabályok 

 

Letölthető nyomtatvány  

 

Az ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos tájékoztatás, valamint a kapcsolattartás technikai 

szabályairól és az üzemzavarról szóló tájékoztatás külön dokumentumban található. 

 

Az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről szóló tájékoztató külön 

dokumentumban található.  

 

www.bakonyszentkiraly.hu
www.bakonynana.hu
www.bakonyoszlop
www.csesznek
www.porva

