Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
szociális ellátásról szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mány Község Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a 1993. évi III. törvény 132. § 4. § g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a következőt rendeli el:
1. § A szociális ellátásról szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A pénzbeli támogatás
a) átmeneti segélyként,
b) temetési segélyként és
c) gyógyszer vásárlás
d) az iskolakezdés megkönnyítése céljára
nyújtható.”
2. § A R. a következő 21/A. §-al egészül ki:
„21/A. § (1) Az iskolakezdés megkönnyítése érdekében a Humánerőforrások Bizottsága
iskolakezdési támogatást nyújthat a 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő
kérelmező részére.
(2) Az iskolakezdési támogatás mértéke
a) egy gyermek beiskolázása esetén 5.000,- Ft és 7.500,- Ft közötti összeg,
b) a második gyermek beiskolázása esetén 2.500,- Ft és 5.000,- Ft közötti összeg,
c) a harmadik és minden további gyermek beiskolázása esetén 0-2.500,- Ft közötti összeg.
(3) Az általános iskola első és a köziskola első évfolyamát kezdő gyermek után 7.500,- és 8410.000,Ft közötti összeg adható.
(4) Az iskolakezdési támogatásra irányuló kérelmet minden év augusztus 10. és szeptember 10.
között lehet benyújtani.
(5) Az iskolakezdési támogatást a jelen rendelet 1., 7., 8., 9. mellékletének felhasználásával kell
kérelmezni, és a 9. melléklet felhasználásával kell elszámolni. A kérelemben fel kell tüntetni, hogy
a segélyt beiskolázás céljára kérik, és meg kell jelölni, hogy a gyermek iskola hányadik évfolyamát
fogja elkezdeni.”
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
Ugron Zoltán Gábor
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Indokolás

A rendelet módosításával az önkormányzat elismeri, hogy a gyermekek beiskolázása nagy anyagi
terhet ró az amúgy is nehezebb anyagi körülmények között élő családoknak. A támogatási
összeghatárok sávos meghatározásával figyelembe veszi a beiskolázandó gyermekek számát is. A
rendeletmódosítással a több gyermeket nevelők vállalását nem csak anyagilag, de erkölcsileg is el
kívánja ismerni, de figyelembe veszi, hogy az egy családban élő, különböző évfolyamokba járók
gyermekek egymástól a „megörökölnek” még használható iskolaszereket.

