BALATONSZEMES KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7 / 2003. (III. 31.)
RENDELETE

A
CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRÓL

Balatonszemes Község Önkormányzatának
7/2003.(III.31.) számú rendelete
a
családok támogatásáról
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a családok
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvényben és a végrehajtásáról szóló
223/1998.(XII.30.) Korm. számú rendeletben foglaltakat – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a családok
támogatásáról a következő rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a családok szociális biztonságának elősegítése a gyermeknevelés
anyagi terheinek csökkentése érdekében meghatározza az önkormányzat által nyújtandó
családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint
az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos hatásköri és eljárási szabályokat.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Balatonszemesen:
a., állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Balatonszemesen tartózkodó magyar
állampolgárokra,
b., az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra,
c., a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre és
d., a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A Képviselő-testület a rendeletben meghatározott feladat és hatáskörök gyakorlását a
polgármesterre ruházza át.
Házasságkötési támogatás
3. §1
Gyermekszülési támogatás
4.§.1

1

Hatályon kívül helyezte az önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(II.20.) rendeletének 3. § (2)
bekezdése 2006. március 1-el.

Bölcsődés korúak támogatása
5.§.
(1) Az önkormányzat a 2.§.(1) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozó szülők és
gyermekük esetén, ha a gyermeket ténylegesen Balatonszemesen nevelik, akkor a gyermek
részére, hároméves korának betöltéséig – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – havi
8.000.- Ft támogatást nyújt.
(2) Nem jár a támogatás, ha a gyermek bentlakásos vagy napközbeni ellátást biztosító intézeti
vagy intézményi ellátásban részesül, aminek tényét a szülő nyolc napon belül a folyósító felé
köteles bejelenteni
(3) A gyermek lakhelyében, illetőleg életkörülményeiben bekövetkezett változásokat a szülő a
változást követő nyolc napon belül a folyósító felé köteles bejelenteni.
(4) A folyósító félrevezetésével, jogosulatlanul felvett támogatást a szülő a felszólítást követő
tizenöt napon belül köteles visszafizetni. A jogerős felszólító határozat vagy a fizetési
meghagyás végrehajtható önkormányzati hatósági határozat.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás normatív alapon jár – mivel az
önkormányzat a bölcsődei intézményi ellátást nem tudja biztosítani – és a gyermek születését
követő hónap első napjától a megszűnés havának utolsó napjáig esedékes. A támogatást a
tárgyhót követő hónap tizedik napjáig kell a jogosult részére kiutalni.
Gyermekek nevelésének és oktatásának támogatása
6.§.
(1)1 Az Ör. 2. § (1) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozó szülőket az általános, közép és
felsőfokú nappali iskolai rendszerű oktatásban részesülő gyermekük(-eik) jogán egyszeri
5.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás normatív alapon jár és a tárgyév augusztus
15-ig kell a jogosultak részére kiutalni.
(3)1 Az (1) bekezdésben foglalt támogatásra vonatkozó jogosultságot a szülő nyilatkozatával
igazolja, amit a tárgyév szeptember 31-ig iskolalátogatási bizonyítvánnyal köteles
megerősíteni. Ennek hiányában a már átutalt támogatást vissza kell fizetni.
Nyugdíjas korúak támogatása
7.§.
(1)2 Az Ör. A 2. § (1) bekezdésében foglaltak hatálya alá tartozó 60 év feletti nőket és a 65 év
feletti férfiakat évente egy alkalommal 3.000,- Ft összegű támogatásban részesíti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás normatív alapon jár és a tárgyév december
20-ig kell a jogosultak részére kiutalni.
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Módosította az önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(II.20.) rendeletének 1. §-a. Hatályos 2006.
március 1-től.
2
Módosította az önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(II.20.) rendeletének 2. §-a. Hatályos 2006.
március 1-től.

Eljárási szabályok
8.§.
(1) Az igazolásokat és a változásokat a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani, illetőleg
bejelenteni.
(2) Az engedélyezés alapja egyszerűsített határozat, illetőleg kifizetési jegyzék, de minden
egyéb esetben a döntést alakszerű határozatba kell foglalni.
Záró rendelkezések
9.§.
(1) E rendelet 2003. április 1-én lép hatályba.
(2) E rendeletben meghatározott támogatások pénzügyi forrását az önkormányzat az éves
költségvetési rendeletében állapítja meg, a támogatások csak a jóváhagyott költségvetés
alapján folyósíthatóak.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 18/1996.(XI.25.) sz. rendelete
és az azt módosított 2/1997.(I.20.), a 9/2000.(V.15.), a 4/2001.(VII.8.) és a 26/2002.(XII.16.)
számú rendeletei hatályukat veszítik.
(4) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a rendelet önkormányzat hirdetőtábláján való
kifüggesztésével gondoskodik.
Balatonszemes, 2003. március 31.

Dr. Zóka László
jegyző

Záradék:
E rendelet 2004. február 24-én
kihirdetésre került.
Dr. Zóka László
Jegyző
Záradék:
Egységes szerkezetbe foglalva
2006. február 20-án.
Dr. Zóka László
jegyző

Illés Antal
polgármester

