
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

3/2013. (III. 05. ) önkormányzati rendelete a 2013. évben adható támogatásokról

Mindszentkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  szociális  igazgatásról  és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (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:

1. §  (1) Jelen rendelet hatálya Mindszentkálla község közigazgatási területére terjed ki.
        (2) Jelen rendelet a 2013. évben igénybe vehető támogatásokat szabályozza.

     (3) A jelen rendeletben szabályozott ellátásokra a Mindszentkállán 2013. január 1-jén és
a  kérelem benyújtásakor  is,  illetve  hivatalbóli  eljárás  esetén  annak  megindításkor  is
lakóhellyel rendelkező személyek jogosultak.  

2.  §  Az Önkormányzat  az  óvodai  nevelésben részesülő  gyerekek  szülei  részére  augusztus
hónapban - óvodai nevelésben részesülő - gyermekenként egyszeri 10.000 Ft támogatást
nyújt. 

3. §  Az Önkormányzat  az általános iskolás gyerekek szülei  részére augusztus hónapban -
általános iskolás - gyermekenként egyszeri 10. 000 Ft támogatást nyújt. 

4.  §  (1)  Az  Önkormányzat  annak  a  szülőnek,  aki  kiskorú  gyermekét  vagy  gyermekeit
egyedülállóként neveli, vagy azoknak a szülőknek, akik háztartásukban legalább három 

         kiskorú gyermeket nevelnek,  augusztus hónapban – középiskolás – gyermekenként
egyszeri 10.000 Ft támogatást ad.   
(2) Az előző bekezdés alkalmazásában a kiskorú gyerekkel egy tekintet alá esik a 18.
életévét betöltött, de középiskola nappali tagozatán tanuló gyermek is. 
(3)  Az  Önkormányzat  azon  általa  delegált  diák  számára,  aki  a  Hátrányos  Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vesz a tanítási év ideje alatt
havonta 5. 000 Ft támogatást ad. 
(4) A jelen szakaszban szabályozott támogatást egy jogosult csak egy jogcímen veheti
igénybe. 

5. § A 2-3.  §-ban szabályozott  támogatások megállapításához szükséges,  hogy az 1. § (3)
bekezdésében  megállapított  feltétel  a  kérelmet  benyújtó  szülő  és  azon  gyermeke
vonatkozásában is fennálljon, akire tekintettel a támogatás megállapítását kéri.

6.  §  (1) Gyógyszertámogatásra  jogosult  az,  aki  krónikus  betegségben szenved,  ezért  napi
rendszerességgel  gyógyszert  szed,  és  a  családjában  az  egy főre  jutó jövedelem nem
haladja meg 
a) öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és 
b)  a  kérelmező  havi  gyógyszerköltsége  az  öregségi  nyugdíjminimum  20  %-át
meghaladja, és 
c) közgyógyellátásra nem jogosult.
(2)  A gyógyszertámogatás  eseti  jelleggel  adható,  egy  igénylő  évente  kétszer  veheti
igénybe. 
(3)  A támogatás  összege  a  jogosult  igazolt  havi  gyógyszerköltségének  15  %-a,  de
maximum 3. 000 Ft.

7. §  (1) Tüzelőtámogatás adható annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül
élő esetén 200 %-át. 



(2)  A tüzelő  támogatás  eseti  jelleggel  adható,  lakásonként  évente  egyszer  vehető
igénybe. 
(3) A tüzelő támogatás összege 10. 000 Ft. 
(4) A támogatás formája lehet pénzbeli vagy természetbeni támogatás. 

8. §  Aki a  szociális  igazgatásról  és szociális  ellátásokról  szóló 1993. évi  III.  törvényben
szabályozott temetési segélyre azért nem jogosult, mert esetében az egy főre számított
jövedelem  a  segély  feltételeként  meghatározott  jövedelemhatárt  túllépi,  10.  000  Ft
támogatásra jogosult.

9.  §  (1)  Az  önkormányzat  jövedelemre  való  tekintet  nélkül  különös  méltánylást  érdemlő
esetben (pl. természeti csapás, haláleset, katasztrófa) egy család részére maximum egy
alkalommal támogatást nyújt.
(2) A támogatás mértéke maximum 200. 000 Ft. 

10. §  (1) Ha a jelen rendelet  1.  § (3) bekezdésében meghatározott  személynek  gyermeke
születik,  és  a  gyermek  lakóhelye  szintén  Mindszentkálla  lesz,  az  önkormányzat
gyermekenként egyszeri, 10. 000 Ft összegű támogatásban részesíti. 
(2) Amennyiben a gyermek szülei egy háztartásban élnek, a támogatás a gyermek anyja
részére kerül kifizetésre. 
(3)  Amennyiben  a  gyermek  szülei  külön  háztartásban  élnek,  közülük  az  jogosult  a
támogatásra, aki a gyermekkel egy háztartásban lakik. 

11. § (1) A támogatásokra irányuló kérelmeket írásban kell benyújtani.  
(2)  Gyógyszertámogatás  esetén  a  kérelem  melléklete  a  kérelmező  családjában  élők
jövedelméről  a  jövedelemigazolás;  a  havi  gyógyszerköltséget  igazoló  blokk,  vagy
számla;  orvosi  igazolás  a  krónikus  betegség  tényéről,  illetve  a  szedett  gyógyszerek
köréről.
(3)  Tüzelőtámogatás  esetén  a  kérelem  melléklete  a  kérelmező  családjában  élők
jövedelméről a jövedelemigazolás. 
(4) Temetési  támogatás esetén a kérelemhez csatolni kell  az egy főre jutó jövedelem
megállapításához  szükséges  igazolásokat,  a  halotti  anyakönyvi  kivonat,  valamint  a
temetés  költségeiről  a  támogatást  kérő  vagy  a  vele  egy  háztartásban  élő  közeli
hozzátartozója nevére kiállított számla másolatát.
(5) A gyermekeknek adható támogatásokról és a temetési támogatásról a polgármester
dönt.
 (6)  A gyógyszertámogatás  és  a  tüzelőtámogatás  megállapításával,  megszüntetésével
kapcsolatos hatáskört a Szociális Bizottság gyakorolja. 
(7) A vis major támogatásra irányuló kérelemről a Képviselő-testület a dönt.
(8) A gyermek születésére tekintettel adott támogatásról a polgármester hivatalból dönt a
személyi nyilvántartó lap hivatalba történő beérkezését követő 15 napon belül.
(9) Az eljárás során egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. § (1) Az iskolai, és óvodai támogatások kifizetése a tanév elején, augusztusban történik,
kivéve  a  Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó  Programjában
részt vevő diákok havi rendszerességgel adott támogatása, melynek kifizetése havonta a
tanítási év hónapjaiban a tárgyhónap 10. napjáig történi.
(2)  Az  (1)  bekezdésben  nem  szabályozott  támogatások  kifizetése  a  döntés  jogerőre
emelkedését követő 15 napon belül történik. 
(3) A támogatások kifizetése az önkormányzat házipénztárából, készpénzben történik. 
(4) Az iskolai  támogatások  esetében  a  -  tanév  befejezését  követő  15  napon belül  -
igazolni szükséges azt, hogy a tanuló az adott tanévet befejezte; ennek alapján be kell
nyújtani az adott tanévi tanulmányokat lezáró bizonyítvány másolatát.



13.  §  (1)  Iskolai  támogatások  esetében  az  előre  kifizetett  támogatást  vissza  kell  fizetni,
amennyiben  a  tanuló  a  12.  §  (4)  bekezdésében  meghatározott  igazolási
kötelezettségének nem tesz eleget.
(2) Nem jogosult  támogatásra  az a  tanuló  a  megismételt  tanévben,  akit  évismétlésre
köteleztek. 

14. § Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
15. § Hatályát veszti Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011.

évben adható támogatásokról szóló 3/2011. (III. 01.) önkormányzati rendelete.

Keszler Gyula                  dr. Szabó Tímea
 polgármester                                    jegyző

A kihirdetés napja: 2013. március 5. 

     dr. Szabó Tímea
jegyző
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