Esztergom Város Önkormányzata
Képviselı-testületének 43/2010. (XII. 1.)
önkormányzati rendelete a Szent Miklós
Program elemeirıl

Esztergom Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. §
(2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény
8.
§
(1)
bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:

A rendelet célja
1. §
A Szent Miklós Programban meghatározott
célok végrehajtásaként a Programban
foglaltak folyamatos megvalósítása.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed:
az Esztergom város közigazgatási területén
állandó lakóhellyel rendelkezı magyar
állampolgárokra.

I. Fejezet
A Szent Miklós Program elemei
Tanulmányi ösztöndíj roma
származású diákok részére
3. §
(1) Az Önkormányzat a roma származású
esztergomi lakosok képzettségi szintjének
emelése céljából a közép- és felsıfokú
oktatási intézményben nappali-, esti- vagy

levelezı tagozaton tanuló roma származású
diákok számára – tanulmányaik sikeres
befejezése érdekében – tanulmányi
ösztöndíjat biztosít.
(2) Az ösztöndíjat pályázat útján lehet
elnyerni.
(3) A pályázatok kiírásáról, elbírálásáról és
az ösztöndíj mértékérıl a Képviselıtestület Oktatási és Ifjúsági Bizottsága
dönt.
(4) Az ösztöndíj mértéke:
a) érettségit adó oktatási intézmény
nappali-, esti-, levelezı tagozatán, valamint
egyéb középfokú oktatási intézmény esti-,
levelezı tagozatán tanuló roma származású
diákok esetében egységesen 15.000.Ft/hó/tanév.
b) felsıfokú oktatási intézmény
nappali-, esti- vagy levelezı tagozatán
tanuló
roma
származású
tanulók
(hallgatók) esetében az ösztöndíj mértékét
a 3 § (3) bekezdésében meghatározott
bizottság a pályázó szociális helyzetére, és
a tanulmányok végzésével kapcsolatos
igazolt és indokolt költségeire (tandíj,
tankönyv, utazás, szállás) figyelemmel legfeljebb 250.000 forint/félév összegben állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat és a tanuló a
tanulmányi
ösztöndíj
biztosításának
feltételeirıl szerzıdést köt.
(6) A szerzıdésnek tartalmaznia kell azt a
kikötést, hogy amennyiben
a) a tanuló a tanulmányait neki
felróható okból szakítja meg, illetve hagyja
abba, illetve
b) a tanulót az oktatási intézmény
fegyelmi büntetésben részesíti, vagy a
tanuló
az
ösztöndíjra
egyébként
méltatlannak bizonyul, úgy az súlyos
szerzıdésszegésnek minısül, amelynek
alapján az Önkormányzat a szerzıdést
azonnali hatállyal felmondhatja;
(7) Amennyiben az Önkormányzat a
szerzıdést az 3. § (6) bekezdés szerinti
szerzıdésszegés miatt mondja fel, úgy a
tanuló a már kifizetett ösztöndíjat köteles
egy
összegben
visszafizetni.
Az
a
szerzıdés
Önkormányzat részérıl

felmondásáról
a
Képviselı-testület
Oktatási és Ifjúsági Bizottsága dönt.

(3) A támogatás mértékérıl a Képviselıtestület az éves költségvetési rendeletében
dönt.

HPV elleni védıoltás

Tanulók kedvezményes helyi
közlekedésének támogatása

4. §
7. §
(1) Esztergom Város Önkormányzata
minden évben a 14. életévüket betöltı,
esztergomi állandó lakcímmel rendelkezı
leánygyermekek részére - természetbeni
juttatásként - biztosítja a humán
papillómavírus (HPV) elleni védıoltást.
(2) A védıoltás térítési díjának fedezetérıl
a Képviselı-testület az éves költségvetési
rendeletében dönt.

(1) Az általános iskolában, szakiskolában
és középiskolában nappali tagozatos,
Esztergomban
állandó
lakóhellyel
rendelkezı tanuló kedvezményes helyi
autóbusz bérletre jogosult.
(2) A támogatás mértékérıl a Képviselıtestület az éves költségvetési rendeletében
dönt.

Tanévkezdési támogatás

Ingyenes óvoda- és iskolatej ellátás

5. §

8. §

(1) Tanévkezdési támogatásra jogosult az a
szülı, akinek 1-12. évfolyamon tanuló
gyermeke esztergomi székhelyő nevelésioktatási
intézményben
tanulói
jogviszonnyal rendelkezik.
(2) A támogatás mértékérıl a Képviselıtestület az éves költségvetési rendeletében
dönt.

(1) Az Önkormányzat a tanévek szorgalmi
idıszakában, saját fenntartású nevelésioktatási intézményeiben az óvodás és
általános iskolás korosztály részére 2 dl-es
poharas iskolatejet biztosít naponta egy
alkalommal.
(2) A támogatás fedezetérıl a Képviselıtestület az éves költségvetési rendeletében
dönt.

Kisgyermekeket nevelı szülık helyi
közlekedésének támogatása

Tanulók ingyenes úszásoktatása

6. §

9. §

(1) A terhességi gyermekágyi segélyben,
gyermekgondozási
díjban
vagy
gyermekgondozási segélyben részesülı,
Esztergomban
állandó
lakóhellyel
rendelkezı szülı a helyi autóbusz bérlet
megvásárlásához támogatásra jogosult.
(2) A támogatás a szülı részére a
bérletszelvény leadása és a jogosultság védını által kiadott - igazolását követıen
kerül kifizetésre.

(1) Az Önkormányzat a saját fenntartású
általános iskoláiban bevezeti, valamint az
esztergomi székhelyő nevelési-oktatási
intézmények számára biztosítja az
úszásoktatást. Az úszásoktatást az 1-4.
évfolyamok minden osztálya számára heti
egy alkalommal, a testnevelésórák
keretében kell nyújtani.
(2) A támogatás fedezetérıl a Képviselıtestület az éves költségvetési rendeletében
dönt.
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Sportutánpótlás-nevelés

II. Fejezet

10. §

Nagycsaládosok támogatása

(1) Az Önkormányzat támogatja a
gyermek- és ifjúsági sport, valamint az
utánpótlás-nevelést
elısegítı
tevékenységeket,
rendezvényeket.
A
támogatás
nyújtása
az
esztergomi
sportegyesületek részére – pályázati úton –
normatív jelleggel történik.
(2) A támogatás mértéke az éves
költségvetési
rendeletben
a
sport
támogatására fordítható összeg 60%-a.

Nagycsaládosok részére várakozási
engedélyhez díjkedvezmény

Ingyenes „Esztergom tankönyv”
biztosítása a helytörténet tanításához
11. §
(1) Az Önkormányzat minden esztergomi
nevelési-oktatási
intézmény
8-9.
évfolyamán tanuló részére térítésmentesen
biztosítja a „Szent István városa Esztergom
története” címő kiadványt, Esztergom
Város helytörténetének oktatása céljából.
(2) Az Önkormányzat a Nemzeti
alaptantervre épülı helyi tantervéhez, a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 52. § (7) bekezdésében foglalt
választható tanórai idıkeret terhére minden
saját
fenntartású
nevelési-oktatási
intézményében biztosítja az egy tanéves
idıtartamú, heti egyórás helytörténeti
tantárgy bevezetését.
(3) Amennyiben az esztergomi székhelyő,
nem az Önkormányzat fenntartásában
mőködı nevelési-oktatási intézmények
bevezetik a (2) bekezdésben meghatározott
helytörténeti tantárgyat, úgy ezeknek az
intézményeknek
az
Önkormányzat
biztosítja a tantárgy megtartásához
szükséges költségeket.
(4) A (3) bekezdésben foglalt támogatás
fedezetérıl a Képviselı-testület az éves
költségvetési rendeletében dönt.

12. §
A nagycsaládosok részére biztosítandó
várakozási engedély díj kedvezményre
való jogosultság feltételeit, a kedvezmény
mértékét, a parkolás rendjérıl, a
kerékbilincs használatáról, valamint a
parkolóhelyek megváltásáról szóló l4/2004.
(IV.1.) esztergomi ör. rendelet határozza
meg.

Nagycsaládosok részére hulladékkezelési
díjkedvezmény
13. §
A
nagycsaládosok
részére
a
hulladékkezelési díj kedvezményre való
jogosultság feltételeit, a kedvezmény
mértékét a a települési szilárdhulladék
kezelési
közszolgáltatásról
szóló
10/2004.(IV.1.) esztergomi ör. rendelet
határozza meg.

Nagycsaládosok részére
tandíjmentesség
14. §
A
nagycsaládosok
részére
tandíjmentességre
való
jogosultság
feltételeit a közoktatási intézményekben
fizetendı térítési díj és tandíj összege
megállapításának szabályairól szóló
22/1994. (IX. 8.) KT. számú rendelet
határozza meg.
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Nagycsaládosok étkeztetési
támogatása

Nagycsaládosok Oktatási, Kulturális és
Sport Támogatási Alapja

15. §

17. §

Az Önkormányzat a Szent Miklós Program
keretében, a három vagy több gyermeket
nevelık által fizetendı intézményi
étkeztetés térítési díját – jövedelmi
viszonyoktól függetlenül – gyermekenként
legfeljebb
havi
8.000,-Ft
összegig
átvállalja, a befizetést igazoló bizonylat
benyújtását követıen. A befizetést igazoló
bizonylatokat három havonként lehet
benyújtani,
legfeljebb
a
benyújtás
idıpontjától számított hat hónapig
visszamenılegesen, az erre rendszeresített
formanyomtatványon. A befizetést igazoló
bizonylatnak tartalmaznia kell:
a) az intézmény nevét, hivatalos
bélyegzıjét,
b) a befizetı nevét,
c) a kedvezményezett gyermek nevét,
d) a befizetett összeget,
e) a befizetés idıpontját,
f) a befizetésért nyújtott szolgáltatás
megnevezését,
és
a
szolgáltatás
idıtartamát.

(1) A három vagy több gyermeket nevelı
családok részére a következı célok
támogatására pályázati úton igényelhetı
támogatás:
- tanulmányi kirándulások;
- sportversenyre utazás;
- tanulmányi versenyek részvételi-,
utazási költsége;
- táboroztatási hozzájárulás;
- színház- és hangversenybérletekhez.
(2) A pályázatok kiírásáról, elbírálásáról és
a támogatás mértékérıl negyedévente a
Képviselı-testület Közjóléti Bizottsága,
valamint Oktatási és Ifjúsági Bizottsága
együttes ülésen dönt.
(3) A támogatás fedezetérıl a Képviselıtestület az éves költségvetési rendeletében
dönt.

Üdülési támogatás
16. §
(1) Üdülési támogatásra jogosult az a
három vagy több gyermeket nevelı család,
aki szállásköltségét számlával igazolja.
(2) A támogatás mértékérıl és fedezetérıl
a Képviselı-testület az éves költségvetési
rendeletében dönt.
(3) A támogatás iránti kérelmet a
Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

Eljárási szabályok
18. §
(1) A 6. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15. §, 16. §okban
foglalt
támogatások
iránti
kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell
benyújtani,
az
erre
rendszeresített
formanyomtatványokon.
(2) A rendeletben szabályozott ellátásra
történı jogosultság elbírálásához a
kérelmezı köteles a maga és közeli
hozzátartozói személyi adatairól, családja
vagyoni és jövedelmi viszonyairól
nyilatkozni, a szükséges igazolásokat
mellékelni, vagy annak hivatalból történı
megkéréséhez hozzájárulni.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak
igazolására az ügyintézı az alábbi
dokumentumokat kérheti be:
a) személyazonosító igazolvány, illetve a
népesség-nyilvántartás adatai;
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b) iskolalátogatási igazolás;
c) tanulmányi ösztöndíj igazolás;
d) fogyatékosságot és rokkantságot igazoló
határozat;
e) a Munkaügyi Központ által kiállított
igazolás;
f) kiskorú gyermek elhelyezésérıl szóló
jogerıs ítélet;
g) a különélık nyilatkozata;
h) az illetékes intézmények igazolása;
i) közüzemi számla, igazolás;
j) orvosi szakvélemény,
k) vagyonnyilatkozat.
(4) A kérelmezı a döntés ellen a határozat
kézhezvételétıl számított 10 munkanapon
belül Esztergom Város Önkormányzatának
Képviselı-testületéhez fellebbezhet.
(5) A támogatások igénybevételéhez
igazolás szükséges, melyet a 13., 14. és 15.
§-okban szereplı támogatások esetén
félévente, a 12., és 16. §-okban szereplı
támogatások
esetében
a
kérelem
benyújtásakor, a 17. §-ban szereplı
támogatás
esetében
a
pályázat
benyújtásakor kell a Polgármesteri
Hivatalban igényelni.
(6) E rendelet szempontjából gyermeknek
kell tekinteni a születésétıl a 21.
életévének betöltéséig azt a személyt, aki a
tankötelezett korhatárt nem érte el, illetve
az alap-, a közép- vagy a felsıoktatás
nappali rendszerő oktatásában vesz részt.
(7) A támogatások, kedvezmények igénybe
vételének feltétele, hogy a kérelmezı a
saját,
illetve
gyermeke
személyes
adatainak a személyes adatok védelmérıl
és a közérdekő adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvényben
szabályozott kezeléséhez hozzájáruljon.

19/A. §
Jelen
rendeletben
meghatározott
támogatások odaítélésének feltétele, hogy a
Képviselı-testület
a
költségvetési
rendeletben a támogatásokra fedezetet
biztosít.

Záró rendelkezések
20. §
Ez a rendelet a kihirdetését követı napon
lép hatályba.

Esztergom, 2010. november 25.

Tétényi Éva
polgármester

Dr. Marosi György
jegyzı

A rendeletet 2010. december 1. napján
kihirdettem.

Dr. Marosi György
jegyzı

19. §
A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 72. § (4)
bekezdésében foglaltak esetén a kérelem
egyszerősített határozattal bírálható el.
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