
Mátraszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XI. 23.) önkormányzati
rendelete

a jövedelmi feltételhez nem kötött helyi támogatásokról

Mátraszentimre  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdése 4., 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1. §

A rendelet célja, hogy Mátraszentimre községben élők szociális biztonsága megőrzése érdekében
szabályozza  a  jövedelemvizsgálathoz  nem  kötött,  helyi  hatáskörben  megállapított  pénzbeli  és
természetbeli ellátások igénybevételének, juttatásának helyi szabályait.

2. §

A jogosult számára a Polgármester – a Képviselő-testület átruházott hatásköre alapján - állapítja
meg
a) gyermek fogadásának előkészítéshez nyújtható helyi támogatását,
b) temetési helyi támogatást,
c) elemi kár elhárításához nyújtott egyszeri helyi támogatást,
d) karácsonyi támogatást,
e) krízis támogatást,
f) beiskolázási támogatást
g) tanulmányi támogatást
h) fűtési támogatást
i) szociális kölcsönt
j) ballagási támogatást

3. §

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti
kérelmeket, a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltségében
(3235  Mátraszentimre,  Rákóczi  utca  16.)  lehet  írásban  előterjeszteni  az  1.  számú  melléklet
benyújtásával.

(2)  E rendelet  szerinti  ellátások megállapításához a  kérelmező és  a  vele  egy háztartásban élők
személyes adatait, TAJ számát és az egyes ellátásoknál meghatározott adatokat jogosult kezelni az
elbíráló szerv.

Gyermek fogadásának előkészítéshez nyújtható helyi támogatás

4. §

(1)  Gyermek  fogadásának  előkészítéshez  nyújtható  helyi  támogatás  állapítható  meg  annak  a
családnak, amelyben a gyermek mátraszentimrei lakcímmel rendelkezik és legalább az egyik szülő
életvitelszerűen Mátraszentimrén lakik.
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(2) A támogatás összege 30.000,- Ft.

(3) Az eljárás hivatalból indul.

Temetési helyi támogatás

5. §

(1) Temetési helyi támogatás állapítható meg annak a kérelmezőnek, ha
a) a kérelmező és az elhunyt utolsó lakóhelye az önkormányzat területén volt vagy
b) amennyiben  az  elhunyt  bentlakásos  intézményi  jogviszonya  halálával  szűnt  meg,  az

intézményi jogviszony létesítését közvetlenül megelőzően mátraszentimrei állandó lakcímmel
rendelkezett és a kérelmező mátraszentimrei állandó lakcímmel rendelkezik.

(2) A temetési települési támogatás összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 10
%-a.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege 250.000,- Ft.

(4) A kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet az 1. melléklet szerinti
formanyomtatványon  előterjeszteni,  melyhez  csatolni  kell  a  halotti  anyakönyvi  kivonatot  és  az
eltemettető nevére szóló temetési számla másolatát.

Elemi kár elhárításához nyújtott egyszeri helyi támogatás

6. §

(1) Elemi kár elhárításához nyújtott egyszeri helyi támogatásként hivatalból vagy kérelemre évente
legfeljebb egy alkalommal legfeljebb 54.000,- forint összegű támogatás állapítható meg.

(2)  A  kérelmezőnek  a  rendkívüli  élethelyzetére  vonatkozó  bizonyítékokat  kell  a  kérelméhez
csatolnia, amennyiben az hatóság által hivatalosan nem ismert és nem köztudomású tény.

Karácsonyi támogatás

7. §

(1)  Karácsonyi  támogatásra  jogosult  az  a  személy,  aki  Mátraszentimre  Község  közigazgatási
területén – a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján – lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező,  életvitelszerűen  itt  lakó,  és  nyugdíj  vagy  nyugdíjszerű  ellátásban,  foglalkoztatást
helyettesítő  támogatásban  részesül,  jövedelemmel  nem  rendelkezik  valamint  három  vagy  több
kiskorú, ill. iskolai tanulmányokat folytató gyermeket nevelő család.

(2) A személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataival történő egyeztetés után a jogosultak részére -
személyenként, illetve családonként – egy-egyszeri támogatás az Önkormányzat által megvásárolt,
tartós élelmiszerekből összeállított karácsonyi csomagot eljuttatja az érintetteknek.

(3) A támogatás mértéke évente egy alkalommal max.: 3.000,-Ft.

(4) Az eljárás hivatalból indul.

Krízistámogatás
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8. §

(1) A polgármester kérelemre, jövedelmi és vagyoni helyzetre tekintet nélkül krízistámogatásban
részesítheti  azt,  aki neki fel  nem róható okból (haláleset,  elemi kár,  súlyos betegség, ingatlanra
vonatkozó végrehajtói végzés stb.) olyan, különösen méltánylást érdemlő élethelyzetbe került, hogy
annak átmeneti  megoldására  külső  segítség  nélkül,  önállóan  képtelen,  és  a  segítség  elmaradása
helyrehozhatatlan kárt okozna.

(2)  Krízistámogatás  iránti  kérelemhez  minden  esetben  csatolni  kell  a  hivatalos  szerv  által
kibocsátott  okmányt,  amellyel  a  kérelmező igazolni  tudja,  hogy különösen méltánylást  érdemlő
élethelyzetbe került.

(3)  A támogatás  mértékéről  a  polgármester  mérlegelési  jogkörében  dönt  maximum  20.000,-Ft
összegig.

Beiskolázási támogatás

9. §

(1) Beiskolázási támogatás annak a családnak állapítható meg, amelynek a gyermeke, vagy fiatal
felnőtt tagja, középfokú és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat, és
a) középfokú oktatási intézmény esetén nem töltötte be a 20.élet évét
b) felsőfokú oktatási intézmény esetén nem töltötte be 25. élet évét az adott iskolai évben.

(2)  Nem  állapítható  meg  beiskolázási  támogatás  annak  a  családnak,  amely  gyermeke  után
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

(3) A beiskolázási támogatás összegét évente a polgármester határozza meg, kérelemre.

(4)  A szükséges  igazolásokat  október  15.  lehet  benyújtani  az önkormányzathoz,  a megállapított
összeg készpénzben a benyújtás napján történik.

(5) A beiskolázási támogatás minimum összege 15.000,- Ft, de a 20.000,- Ft nem haladhatja meg
gyermekenként.

Tanulmányi támogatás

10. §

(1) Tanulmányi támogatás nyújtható a közép-, illetve felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik
szociálisan rászorulók és taníttatásuk a családjuk számára olyan anyagi megterhelést jelent, amely a
megélhetésüket veszélyezteti.

(2)  Tanulmányi  támogatás  annak  állapítható  meg,  aki  esetében  az  alábbi  feltételek  együttesen
fennállnak:
a) kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 160

%-át
b) aki,  vagy  akinek  családja  nem  rendelkezik  a  Sztv.  4.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában

meghatározott  összegű  vagyonnal,  kivéve  azt  az  ingatlant,  amelyben  az  érintett  személy
életvitelszerűen lakik,

c) nappali tagozatos középiskolai tanulmányok folytatására
d) legalább öt éve mátraszentimrei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
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e) az  ország  bármely  államilag  elismert  közép-,  és  felsőoktatási  intézményének  nappali
tagozatos hallgatója,

f) a kérelem benyújtásának időpontjában a 30. életévét nem töltötte be,
g) a kérelem benyújtását megelőző félév végén tanulmányi és vizsgakötelezettségének eleget

tett, kivéve az I. féléves hallgatók esetében.

(3) A kérelem benyújtásának határideje minden év november 30.

(4) A támogatás egy tanulmányi évre (10 hónap) szól.

(5) Támogatásban részesíthetők száma tanulmányi évenként legfeljebb 5 fő.

(6) A rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő kérelmezők közül előnyben részesülnek
elsősorban a szociális szempontból hátrányosabb helyzetben lévők, másodsorban a jobb tanulmányi
eredménnyel rendelkezők.

(7) A támogatás összege 10.000 Ft havonta, amely egy tanulmányi évben havonta az iskola, illetve
az alapítvány részére is átutalható.

(8) A támogatott köteles a Kirendeltséget tájékoztatni:
a) tanulmányi  félév  befejezésétől  számított  15  napon  belül  a  tanulmányi  és

vizsgakötelezettségének teljesítéséről,
b) változás  bekövetkezésétől  számított  15  napon  belül  szociális  körülményéről,  illetve

tanulmányai befejezéséről.

(9) A Kirendeltség a támogatás folyósítását megszünteti, amennyiben a támogatott:
a) a (8) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,
b) tanulmányi és vizsgakötelezettségének nem tesz eleget,
c) a szociális körülményeiben bekövetkezett változás a támogatás folyósítását nem indokolja,
d) a támogatás megállapítása érdekében valótlan adatot közölt.

Fűtési támogatás

11. §

(1)  Fűtési  támogatás  állapítható  meg  kérelem  alapján,  Mátraszentimre  Község  közigazgatási
területén  –  a  személyi  adat-  és  lakcímnyilvántartás  alapján  –  lakóhellyel  rendelkező,
életvitelszerűen itt lakó háztartás részére

(2) Fűtési támogatást elsősorban természetben kell biztosítani.

(3)  Fűtési  támogatás  ugyanazon ingatlanra  csak  egy jogosultnak állapítható  meg,  függetlenül  a
lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4)  A fűtési  támogatás  minden  évben-  külön  kérelem nélkül-  a  rendelkezésre  álló  tüzelőanyag
függvényében folyamatos kiadással-kiszállítással történik.

(5) A támogatás mértéke az
a) 1- 3 fős háztartás esetén 1m3 tűzifa/év
b) minden más háztartásnak 1,5 m3 tűzifa /év.
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(6)  A fűtési  támogatásban részesülő személy a  tüzelőanyagot  nem értékesítheti,  nem adhatja  át
másnak, és csak megjelölt ingatlanban használhatja fel.

Szociális kölcsön

12. §

(1)  A Polgármester  a  képviselő-testület  átruházott  hatásköre  alapján  kérelemre,  jövedelmi  és
vagyoni helyzetre tekintet nélkül szociális kölcsönt nyújthat.

(2) Szociális kölcsönt indokkal ellátott kérelemre, polgármesteri határozat alapján lehet kifizetni.

(3) A támogatás mértéke maximum: 100.000 Ft, 10 hónapos visszafizetéssel.

Ballagási támogatás

13. §

(1) A Polgármester a képviselő-testület átruházott hatásköre alapján jövedelmi és vagyoni helyzetre
tekintet nélkül ballagási támogatást nyújt minden nyolcadik osztályos tanulónak, aki a Felső-mátrai
Zakupszky László Általános Iskola nyolcadik évfolyamát sikerrel zárta.

(2) A ballagási támogatást a ballagás napján, polgármesteri határozat alapján lehet kifizetni.

(3) A támogatás mértéke 20.000,-Ft.

14. §

Ez a rendelet 2021. november 24-én lép hatályba.
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1. melléklet

KÉRELEM HELYI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

1. Személyi adatok

Neve: .................................................................................................................................................

Születési neve: .................................................................................................................................

Anyja neve: ......................................................................................................................................

Születés helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

Lakóhelye:  ………… irányítószám ..............................  település  ........................  utca/út/tér  ........
házszám

Tartózkodási  helye:  ……… irányítószám ...............................  település  ...............  utca/út/tér  ......
házszám

Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………

Fizetési számlaszám (amennyiben az ellátás átutalását kéri): ……...…………………………...

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ……………………………………………………

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………...

Állampolgársága: ..............................................................................................................................

A kérelem indokolása:

2.  Hozzájárulok,  hogy  személyes  és  különleges  adataimat  a  Gyöngyössolymosi  Közös
Önkormányzati Hivatal által használt számítógépes adatbázisokban rögzítsék és azokat támogatás
megállapításával  és  folyósításával  összefüggően  más  -  az  ügyben  hatáskörrel  rendelkező  -
államigazgatási  szervek,  illetve  természetbeni  segélyezés  esetén  harmadik  személy  tudomására
hozzák. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem.

Dátum: .........................................................

..................................

kérelmező
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