ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016. (IV. 6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2015 (II.
19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, 26. §-ban, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában és 134/E. §-ban, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 18. §.
(2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szociális és
Ügyrendi Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2015 (II. 19.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése a következő d) és e) pontokkal egészül ki:
„d) születési támogatás,
e) gyermekétkeztetési támogatás.”
2. §
A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Átruházott határkörben a Szociális és Ügyrendi Bizottság dönt:
a) rendkívüli települési támogatásról,
b) ápolási célú települési támogatásról,
c) lakhatási támogatásról,
d) gyógyszertámogatásról,
e) beiskolázási támogatásról,
f) időskorúak támogatásáról.”
3. §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Települési támogatás formái:
a) rendkívüli települési támogatás,
b) ápolási célú települési támogatás
c) lakhatási támogatás;
d) gyógyszertámogatás,
e) temetési támogatás,
f) beiskolázási támogatás,
g) születési támogatás,
h) időskorúak támogatása,
i) gyermekétkeztetési támogatás.”

4. §
A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Beiskolázási támogatás
(1) Települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki a köznevelési intézménybe járó
gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és a
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 175 %-át, a gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez
való hozzájárulásként a tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására.
(2) A települési támogatás összege gyermekenként 5.000 Ft.
(3) A kérelem a tárgy év augusztus és szeptember hónapban nyújtható be. Kötelező melléklete
a tanköteles gyermek tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás.
(4) A támogatás készpénzben vagy természetben nyújtható, utalvány formájában.”
5. §
A Rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„Születési támogatás
(1) A Polgármester születési támogatást állapít meg azon szülők részére, akik a gyermek
születésekor, vagy örökbefogadásakor, életvitelszerűen Ásványrárón élnek és a szülők egyike
legalább egy éves megszakítás nélküli ásványrárói bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
(2) A születési támogatás egyszeri természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány), összege
gyermekenként 50.000 forint.
(3) A támogatást a jogosultnak igényelnie nem kell, a jogosultságot a polgármester a személyi
adat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján, hivatalból állapítja meg.”
6. §
A Rendelet a következő 11/B. §-sal egészül ki:
„Az időskorúak támogatása
(1) A Szociális és Ügyrendi Bizottság az időskorúak iránti tisztelet és megbecsülés jeleként
támogatásban részesíti az Ásványrárón életvitelszerűen élő azon idős polgárokat, akiknek
családjában (nyilatkozatuk alapján) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 800 %-át.
(2) A támogatás összege 75 éves kor felett, személyenként évente 5.000. Ft

(3) A Szociális és Ügyrendi Bizottság a támogatás odaítéléséről évi egy alkalommal, minden
év novemberi ülésén hozza meg döntését.”
7. §
A Rendelet a következő 11/C. §-sal egészül ki:
„Gyermekétkezési támogatás
(1) A polgármester az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen biztosítja az Ásványrárón
lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen élő, és az ásványrárói köznevelési intézménnyel
jogviszonyban álló gyermek számára, ha olyan családban él, amelyben (a szülő nyilatkozata
alapján) az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 200 %-át.
(2) A támogatás a 2016. évi költségvetési évre, a gyermek által igénybe vett étkezési napokra
jár.”
Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételével – 2016. április 1-jén lép
hatályba.
(2) Az 5. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
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