
Petőfibánya Községi Önkormányzat 
14/2008 (IV.09.) rendelete

a nem szociális alapú helyi támogatások szabályozásáról
 

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a helyi 
önkormányzatokról szóló mód.1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a nem 
szociális rászorultságon alapuló helyi támogatásai szabályozására a következő rendeletet alkotja.

 

1.  §                    A rendelet  hatálya  Petőfibánya  község  közigazgatási  területén  lakóhellyel  rendelkező 
lakosokra terjed ki.

2. § (1) Gyermekszületési egyszeri támogatásra jogosultak baba- kelengye vásárlása céljából a Petőfibánya 
községben  lakóhellyel  rendelkező,  életvitelszerűen  a  településen  élő  szülők,  akiknek  e  rendelet 
hatályba lépése után petőfibányai lakóhelyű gyermekük születik.

 

      (2) A gyermekszületési támogatás kérelemre adható, a kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési

anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatát. A kérelem a gyermek születésétől számított 
fél éven belül nyújtható be, a benyújtási határidő jogvesztő.

 

       (3) A gyermekszületési támogatást a Polgármester bírálja el.

 
(4)  A gyermekszületési  támogatás  mértéke  10.000.-  Ft  gyermekenként,  melyet  vásárlási  utalvány  

formájában házipénztárból felvétellel biztosít az Önkormányzat, vagy személyesen átadásra kerülhet 
a Képviselő-testület tagjai által.

 
3.  §  (1)Időskorúak  egyszeri  támogatására  jogosultak  Petőfibánya  községben  lakóhellyel  rendelkező, 

életvitelszerűen a településen élő kilencvenedik életévüket betöltött lakosok.

 

       (2) Az időskorúak támogatását a népesség-nyilvántartás adatai alapján kilencvenedik életévük betöltését 
     követő első ülésén a Polgármester hivatalból állapítja meg.

 
(3)  Az időskorúak támogatásának mértéke  5000,-  Ft,  melyet  élelmiszervásárlási  utalvány formájában 

biztosít az Önkormányzat.

 

       (4) A támogatást a Polgármester és az Ügyrendi Bizottság egy tagja ünnepélyes keretek között adja át.

 
4.  §  (1)  Iskolakezdési  támogatásra  jogosultak  a  petőfibányai  lakóhellyel  rendelkező  szülők  közép  és 

felsőfokú oktatási  intézmény nappali  tagozatán  tanulmányokat  folytató  gyermekeik  után  tanszer, 
könyv, írószer vásárlása céljából.

 

       (2) Az iskolakezdési támogatás kérelemre adható, a kérelemhez mellékelni kell a tanuló iskolalátogatási 
       igazolását. A kérelem minden év augusztus 21 - október 31. napja között nyújtható be, a benyújtási    
határidő jogvesztő.



 

       (3) Az iskolakezdési támogatást a Polgármester bírálja el.

 
(4)  Az iskolakezdési  támogatás  mértéke  3500.-  Ft  gyermekenként,  melyet  házipénztárból  felvétellel 

vásárlási utalvány formájában biztosít az Önkormányzat.

 
5.  §.    E  rendeletben  szabályozott  támogatások  önkormányzati  hatósági  ügynek  minősülnek, 

megállapításának eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004.  évi  CXL.  törvény  (Ket.)  rendelkezéseit  kell  alkalmazni. Ellenérdekű  ügyfél  hiányában-  a 
kérelemnek teljes  egészében helyt adó határozat  egyszerűsített  határozat,  mely a Ket.71.§ (3)  bek. 
alapján jogorvoslati felhívást és indokolást nem tartalmaz.

6. §. (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
        (2) A rendelet helyben szokásos módon történő kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

        (3) A R. hatályba lépésével egyidejűleg a 23/2007.(VIII.30.)R. hatályát veszti.

 
Kmf.
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