
HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete 

a nem jövedelem alapú helyi támogatások szabályozásáról 
 
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.. § (4) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a nem jövedelem alapú helyi oktatási, egészségügyi és szociális 
természetbeni támogatások szabályozásáról a következő rendeletet alkotja. 

1. §  A rendelet hatálya Heréd község közigazgatási területén állandó lakóhellyel 
rendelkező lakosokra terjed ki. 

2. § (1) Gyermekszületési egyszeri támogatásra jogosultak baba- kelengye vásárlása céljából 
azon szülők, akiknek herédi lakóhelyű gyermekük születik. 

 

(2) A gyermekszületési támogatás kérelemre adható, a kérelemhez mellékelni kell a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatát. A kérelem a 
gyermek születésétől számított fél éven belül nyújtható be, a benyújtási határidő 
jogvesztő. 

 

(3) A gyermekszületési támogatást átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el. 
 

(4) A gyermekszületési támogatás mértéke egyszeri 20.000.-Ft gyermekenként, melyet 
vásárlási utalvány formájában házipénztárból felvétellel biztosít az Önkormányzat . 
 

3.§ (1) Időskorúak egyszeri támogatására jogosultak Heréd községben állandó lakóhellyel 
rendelkező a 65. életévüket betöltött lakosok. 

 
  (2) Az időskorúak támogatását a népesség-nyilvántartás adatai alapján a 65. életévük 

betöltésének évében rendezett idősek napja alkalmából hivatalból a polgármester 
állapítja meg. 

 
      (3) Az időskorúak támogatásának mértéke 2000,- Ft/ fő melyet élelmiszervásárlási 

utalvány formájában biztosít az Önkormányzat. 
 

  (4) A támogatást minden év november hónapjában az Idősek Napján ünnepélyes keretek 
között a polgármester a körjegyzőségi hivatal közreműködésével adja át. 

 
4. § (1) Iskolakezdési támogatásra jogosultak a herédi lakóhellyel rendelkező, felsőfokú 

oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgatók tanszer, 
könyv, írószer vásárlása céljából. 

 

(2) Az iskolakezdési támogatás kérelemre adható, a kérelemhez mellékelni kell a 
hallgató iskolalátogatási igazolását. A kérelem minden év augusztus 01 - október 
20. napja között nyújtható be, a benyújtási határidő jogvesztő. 

 

 (3) Az iskolakezdési támogatást a polgármester bírálja el. 
 

      (4) Az iskolakezdési támogatás mértéke 12.000,- Ft hallgatónként, melyet 
házipénztárból felvétellel természetbeni juttatásként vásárlási utalvány formájában 
biztosít az Önkormányzat . 



 
 5. § (1) Heréd Község Önkormányzata természetbeni egészségügyi juttatásként: 

a)   2011. évben az 1996-1997. években született, 
b) 2012. évtől pedig a tárgyévben a 14. életévét betöltő herédi lakóhellyel rendelkező 

leánygyermekek részére a méhnyak-rák megelőzése érdekében ingyenes 
védőoltást biztosít három oltóanyagból álló oltási sorozat formájában. 

(2) Természetbeni juttatásként a védőoltást kérelem és a Humán Papilloma Vírus (HPV) 
elleni oltóanyaggal történő védőoltásra vonatkozó betegtájékoztató tudomásul 
vételéről szóló, a gyermek törvényes képviselői aláírásával ellátott hozzájárulást 
tartalmazó nyilatkozattal lehet igényelni. 
 

(3) A kérelmet és nyilatkozatot minden évben április 30.-ig lehet a Körjegyzőségi 
Hivatalba benyújtani. 

(4) A támogatásra való jogosultságot a polgármester állapítja meg. 
 
(5) A védőoltással kapcsolatos tájékoztató fórumok és a védőoltás megszervezése a 

Körjegyzőségi Hivatal közreműködésével történik, az oltóanyag mindhárom 
vakcinájának 6 hónapon belüli beadását és az oltásokról nyilvántartás vezetését az 
iskola-egészségügyi feladatot ellátó háziorvos végzi.  

 
6. §  E rendeletben szabályozott támogatások önkormányzati hatósági ügynek minősülnek, 

megállapításának eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Ellenérdekű ügyfél hiányában- a kérelemnek teljes egészében helyt adó határozat 
egyszerűsített határozat, mely a Ket.71.§ (3) bek. alapján jogorvoslati felhívást és 
indokolást nem tartalmaz. 

 
7. §      (1) Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 

         (2) Hatályát veszti. Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem 
szociális alapú támogatások szabályozásáról szóló 14/2007 (XI.27.) önkormányzati 
rendelete, valamint az ennek módosítására elfogadott 19/2008 (XII.16.) önkormányzati 
rendelet, valamint az 5/2009 (II.10.) önkormányzati rendelet. 

 
 

k.m.f. 
 
 
 
Kómár József      Peterkéné dr.Farkas Andrea  
polgármester                   körjegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
A rendeletet 2011.03.29. napján kihirdettem. 
 
 
 Peterkéné dr. Farkas Andrea 
 körjegyző 


