Dörgicse Község Önkormányzatának
10/2014. ( VIII. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról,
valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról szóló 13/2013. (XII. 31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) –
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény / továbbiakban Szt / 1.§ (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, 26. §-a, 32.§ (1) és (3) bekezdéseiben; 43/B.§ (1) és (3) bekezdéseiben, 47.§ (2)
bekezdésében; 48. § (4) bekezdésében; 50.§ (3) bekezdésében; 62. § (2) bekezdésében; a 92.
§-ában; a 132.§ (4) bekezdésében; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. Törvény /továbbiakban Gyvt /18.§ (1)-(2) bekezdésében, a 131.§ (1)
bekezdésében; a 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátásokról,
valamint a gyermekvédelmi feladatok végrehajtásának helyi szabályairól szóló rendeletet az
alábbiak szerint módosítja
1. §
A rendelet az alábbi fejezettel egészül ki:
6/A. Tankönyvtámogatás
9/A. § (1) A képviselőtestület – hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül – saját bevételei
terhére a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a dörgicsei lakóhellyel rendelkező általános
iskolai, középiskolai és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulói, hallgatói
részére a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében
tankönyvtámogatást biztosít.
(2) A tankönyvtámogatásra való jogosultság feltételei:
a.) a tanuló, hallgató 2014. január 1. és szeptember 1. között folyamatosan állandó bejelentett
lakhellyel rendelkezik Dörgicse község közigazgatási területén és
b.) legalább egyik szülője, vagy gondviselője, illetve más törvényes képviselője (a
továbbiakban együtt: szülő) az a.) pontban meghatározott időszakban a gyermekkel azonos
bejelentett állandó lakhellyel rendelkezik és
c.) jogszabályban meghatározott normatív kedvezmény vagy más jogszabályi előírás alapján
nem részesül ingyenes tankönyvellátásban.
(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő tanulót a támogatás évi egy alkalommal
illeti meg. A támogatás összege évente maximum 25.000 Ft/gyermek, amelyet a szülő vagy a
gyermek nevére szóló számla bemutatása ellenében fizet ki az önkormányzat.
(4) A közép- és a felsőfokú oktatási intézményben tanulóknak az intézményi jogviszony
fennállásáról iskolalátogatási igazolást kell bemutatniuk.
6/B Óvodások és kisgyermekek támogatása

9/B. § (1) A képviselőtestület – hivatalból, jövedelemre tekintet nélkül – saját bevételei
terhére a 0-3 éves, illetve óvodás korú gyermekek ellátása megkönnyítése érdekében a
dörgicsei lakóhellyel rendelkező 0-3 éves, illetve óvodás germekek szülei részére a
gyermekneveléssel járó anyagi terhek enyhítése érdekében támogatást biztosít.
(2) A támogatásra való jogosultság feltételei:
a.) a gyermek állandó bejelentett lakhellyel rendelkezik Dörgicse község közigazgatási
területén és
b.) legalább egyik szülője, vagy gondviselője, illetve más törvényes képviselője (a
továbbiakban együtt: szülő) az a.) pontban meghatározott időszakban a gyermekkel azonos
bejelentett állandó lakhellyel rendelkezik és
(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő gyermeket a támogatás évi egy
alkalommal illeti meg. A támogatás összege évente 15.000 Ft/gyermek, amelyet a szülő
részére fizet ki az önkormányzat.

2. §
A rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:
(1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester jár el az alábbi ügyek
elbírálásában:
a) önkormányzati segély,
b) ápolási díj,
c) közgyógyellátás,
d) temetési támogatás,
e) újszülött támogatás
f) tankönyvtámogatás
g) óvodások és kisgyermekek támogatása.
3. §
Ez a rendelet 2014. augusztus 26-án lép hatályba.
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