Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (III. 23.) önkormányzati rendelete
a településitámogatásokról szőIő 5l20l5. (il.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociáIis igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4)-ben kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (l)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 5l20I1. (V.26.) önkormányzati rendeletének 29. § (1) bekezdésében
biztosított véleményezésijogkörben eljáró Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi,
Összeferhetetlenségi és Településfejlesztési Bizottság véleményénekkikérésévelLadánybene Község Önkormányzata a települési támogatásokról szóló 5l2O15. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1.

§

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5l20I5. (II. 27.) önkormányzati
rendelet 2. § (2) bekezdése a következőkkel egészül ki:
,.d.) gyermekszületéshez kapcsolódó települési támogatás
e.) gyermekétkeztetési támogatás."

2.§
Ladánybene Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének 512015. (II. 27.) önkormányzati
rendeletének 1. Lakhatási támogatás alcíme helyébe a következő alcím lép:
,,7,Lakhatási, gyermekszületéshez kapcsolódó, gyermekétkeztetési támogatás"

3.§
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5l20I5. (II. 27.) önkormányzati
rendelete a következőkkel egészül ki:
6/A.

§

A

(1)

gyermekszületéséhez kapcsolódó települési támogatás a szülők számára a gyermek
születését követően nyújtott egyszeri szociális pénzbeli ellátás. A támogatásról a
polgármest er átruházott hatáskörben dönt.

(2)

Az

(3)

A

önkormányzat gyermekszületéséhez kapcsolódó támogatást biztosít azon szülők

számára, ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 oÁ-át.

támogatás összege gyermekenként egyszeri 50.000 Ft, amelyet a gyermek három
hónapos koráig lehet igényelni. A támogatás iránti kérelmet a szülők együttesen
nyújthatják be az önkormányzathoz, amelyhez mellékelni kell a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát és a szülők személyi ígazo|ványának másolatát.

(4) Egyedül álló szülő esetén az a szülő jogosult támogatásra,
háztaríásban él. Erről a kérelmezó írásban nvilatkozik.

aki gyermekével egy

(5) Egyedülálló szülő esetében a kérelmező egyedülálló szülőre
bekezdést.

kell alkalrnazní a

(3)

A

gyermekszületéshez kapcsolódó települési támogatás iránti kérelmet az erre a célra
rendszeresített formanyomtafványon az Önkormányzati Hivatalnál nyújthatja be.

(6)

6/8.§

(1)

Az önkormányzat gyermekétkeztetési támogatást biztosít azon rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő családok részére.ahol az egy főre jutó
jövedelem összege
a) meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének l30oÁ-át, de nem éri el
annak 200%-át.
b) egyedülálló szülő esetén rneghaladj a az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 740oÁ-át, de nem éri el annak 250%-át.
támogatás összege gyermekenként az intézményitérítésidij 50%-a, meIyet az
gyermekétkeztetés térítésidíjából kedvezményként érvényesít.

(2)

^
önkormányzat
a
A

(3)

támogatás

a) bölcsődés,

b) óvodás,
c) 1-8. évfolyamon nappali rendszerú iskolai oktatásban részt vevő,
d) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi IIL törvény (továbbiakban: Szt.) hatálya a|á
tartoző intézménybenelhelyezett, a)-c) alpont szerinti életkorúgyermek után vehető
igénybe.
(4)

A támogatás akkor nyújtható, ha a vagyoni helyzet vizsgáIata

során az egy főre jutó

vagyon értékenem haladja meg külön-külön vagy együttesen a gyermekek védelméről
és a gyámügyí igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gfi.) 19. §
( 7 ) bekezdé sben me ghatár ozott értéket.

(5) Az

egy főre jutó jövedelem megállapításánáI az Szt. 10. §-ának Q-(5) bekezdését
kell alkalmazni.

kedvezmény,t a gyermekétkeztetést nyujtó intézmény a gyermekétkeztetési
támogatást megállapító határozat kézhezvételétőla tanév végéignyújtja, a fizetendő
gyermekétkeztetési térítésidíjból. A gyermekétkeztetési támogatás megállapításáról
szóló határozatot a Hivatal küldi meg az irtézménynek, ahatározatjogerőssé válását
követően haladéktalanul.

(6)

A

(7)

gyermekétkeztetési támogatás iránti kérelmet
^
benyújtani."

a

formanyomtatványon kell

4.§
E rendelet 2016. április

1

,

napján lép hatályba, s kihirdetését követő nap hatályát veszti.

Ladányben e, 20I 6. március 22.
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