
Vámosszabadi Község Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

…………../2019. (…………...)  

önkormányzati rendelete 

 a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye a 

32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

többszörösen módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdése, 10.§ (1) 

bekezdése, 26. §-a, 32.§ (1) bekezdés b) pontja, 45.§ (1) és (7) bekezdés, 48.§ (4) bekezdés, 

132.§ (4) bekezdés a), d), g) pontjában biztosított jogkörében eljárva a szociális igazgatásról 

és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:     

 

1.§ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015 (II.26.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosul: 

 

Iskolakezdési támogatás 

„11/A. § (1) A gyermeket nevelő családok anyagi terheinek enyhítése érdekében iskolakezdési 

támogatást biztosít a Vámosszabadin működő általános tagiskolában tanulmányokat folytató 

tanuló szülője, gondviselője, törvényes képviselője részére. 

(2) A támogatás összege és formája: iskolás gyermekenként 35.000.- Ft értékű 

tanszervásárlási utalvány.  

(3) Az iskolakezdési támogatás akkor adható, ha a törvényes képviselő kérelme alapján 

megállapítható, hogy  

a.) a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja mega mindenkori 

öregségi nyugdíj legkisebb összegének 800 %-át, vagy a gyermekét egyedül nevelő szülő 

esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 850 %-át, 

b.) a három- vagy több gyermeket nevel a család, 

c.) tartósan beteg gyermeket nevel a család. 

(4) A kérelem évente 1 alkalommal nyújtható be, benyújtási határideje tárgyév június 10. 

napja. A határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatás kifejezetten iskolázási célra fordítható.   

 (5) A támogatásként nyújtott utalványok értékét vissza kell fizetni, amennyiben a tanév 

közben a gyermeket más oktatási intézménybe átíratják, kivéve, ha az átíratás szakértő által 

megállapított sajátos nevelési igény miatt történik. 

(6) Az át nem vett ajándékutalványokat a képviselő-testület rendkívüli támogatásként 

felhasználhatja. 

 

Házasságkötés alkalmával adható támogatás 

11/B. § (1) Házasságkötés alkalmával támogatás adható annak, aki a lakcímnyilvántartásban legalább 60 
napja vámosszabadi állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy ideiglenes lakóhelyként van bejegyezve.  



(2) A házasságkötés alkalmával adható támogatás akkor adható, ha a kérelmező kérelme alapján 
megállapítható, hogy  

a.) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja mega mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 800 %-át, vagy egyedülálló szülő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
850 %-át, 

b.) a három- vagy több gyermeket nevel a család, 

c.) tartósan beteg gyermeket nevel a család. 

(2) Az egyszeri támogatás összege megegyezik azzal az összeggel, amelyet a házasságot kötni szándékozó pár a 
hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének 
szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2017. (V.12.) 
önkormányzati rendelet alapján díjként az önkormányzat részére megfizetett. 

(3) Az egyszeri támogatás kérelem alapján a házasságkötés napját követő 30 napon belül igényelhető. A 
támogatás a házasuló részére készpénz átadásával történik meg. 

(4) A kérelmet a rendelet 1.sz. melléklete szerint kell benyújtani a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
Vámosszabadi Kirendeltségéhez. 

 

Hatvanöt év felettiek részére karácsonyi ajándékutalvány formájában nyújtott 
támogatás 

11/C. § (1) A képviselő-testület kérelemre – az éves költségvetési rendeletben előirányzott összegben – a hatvanöt 
év feletti lakosok részére karácsonyi ajándékutalványt adhat. 

(2) Hatvanöt év felettiek részére karácsonyi ajándékutalványra jogosult minden olyan vámosszabadi lakóhellyel 
rendelkező személy, aki a tárgyév december 31-ig a hatvanötödik életévét betölt és kérelme alapján megállapítható, 
hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja mega mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 800 %-át, vagy egyedülálló esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 850 
%-át, 

(3) Jogosultság szempontjából vámosszabadi lakosként kell figyelembe venni azokat a (2) bekezdés szerinti 
személyeket, akik a tárgyév október 31. napjáig Vámosszabadin lakóhelyet létesítenek.  

(4) A kérelem évente 1 alkalommal nyújtható be, benyújtási határideje tárgyév november 15 napja. A határidő 
elmulasztása jogvesztő. 

(5) Az át nem vett ajándékutalványokat a képviselő-testület rendkívüli támogatásként felhasználhatja.  

 

Tizenkét év alatti gyermekek részére karácsonyi ajándékutalvány formájában nyújtott 
támogatás  

11/D. § (1) A képviselő-testület kérelemre – az éves költségvetési rendeletben előirányzott összegben – a tizenkét 
év alatti gyermekek részére karácsonyi ajándékutalványt adhat. 

(2) Tizenkét év alatti gyermekek részére karácsonyi ajándékutalványra jogosult minden vámosszabadi lakóhellyel 
rendelkező, magyar állampolgár 12 év alatti gyermek. A jogosultság megállapításakor azokat a gyermekeket lehet 
figyelembe venni, akik a tárgyév végéig töltik be legfeljebb a tizenkettedik életévüket és a törvényes képviselő 
kérelme alapján megállapítható, hogy  

a.) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja mega mindenkori öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 800 %-át, vagy egyedülálló szülő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
850 %-át, 

b.) a három- vagy több gyermeket nevel a család, 

c.) tartósan beteg gyermeket nevel a család. 



(3) Jogosultság szempontjából vámosszabadi lakosként kell figyelembe venni azokat a (2) bekezdés szerinti 
személyeket, akik a tárgyév október 31. napjáig Vámosszabadin lakóhelyet létesítenek.  

(4) A kérelem évente 1 alkalommal nyújtható be, benyújtási határideje tárgyév november 15 napja. A határidő 
elmulasztása jogvesztő. 

(5) Az át nem vett ajándékutalványokat a képviselő-testület rendkívüli támogatásként felhasználhatja.” 

 

 

Záró rendelkezések 

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A R. módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  

 

 

        Ambrus Gellért                            Domjánné dr. Fehérvári Diána 

          polgármester                                   aljegyző 

 

 

Záradék 

A rendelet kihirdetve: 

Vámosszabadi, 2019. ………..    Domjánné dr. Fehérvári Diána 

                                                                                                      aljegyző                                                                                                    


