Az Esztergomi Önkormányzat
52/2004. (XI.25.) rendelete
a Szent Miklós Alap az Esztergomi
Gyermekekért támogatási alap
létrehozásáról,
a jogosultság feltételeirıl és a
mőködtetésének rendjérıl
(Egységes szerkezetben a 31/2007.(IV.27.)* ,
21/2010.(VI.30.)** módosító rendelettel)

Esztergom
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 9. § (3) bekezdésében és 16. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
Szent Miklós Alap az Esztergomi
Gyermekekért létrehozásáról, a jogosultság
feltételeirıl és mőködtetésének rendjérıl a
következı rendeletet alkotja

2. §
(1) Az Alap célja a 2005. január 1-jén
vagy azt követıen született, jelen
rendelet 4. és 5. paragrafusai szerint
igényjogosultnak minısülı gyermek
21. életéve betöltését követı
támogatása önálló felnıttkorának
megkezdésében.
(2) Esztergom Város Önkormányzata az
Alap forrásaiból támogatást jelen
rendelet 10. § szerinti célokhoz
nyújtja.
(3) Az Alap forrásaiból az (1) bekezdés
rendelkezésétıl eltérıen a 21.
életévük
betöltése
elıtt
is
biztosítható támogatás a közepesen
vagy súlyosan értelmi fogyatékos –
egyébként jogosult – személyeknek
jelen rendelet 12. § rendelkezései
szerint.2*

A Szent Miklós Alap létrehozása, célja
3. §
1. §
(1) Esztergom Város Önkormányzata az
eljövendı évtizedekben fenntartható
módon – a jövı esztergomi
gyermekei, a majdani esztergomi
polgárok
érdekében,
a
jelen
lehetıségire alapozva – létrehozza a
Szent Miklós Alapot.
(2) Az alap neve Szent Miklós Alap az
Esztergomi Gyermekekért, rövid
neve Szent Miklós Alap.
(3) A
Szent
Miklós
Alap
(a
továbbiakban:
Alap)
az
Önkormányzat célra elkülönített
pénzügyi forrása.
(4) Az Alap létrehozásakor önálló
szervezettel nem rendelkezik, nem
jogi személy, kezelése – a
polgármester
irányításával
–
Esztergom Város Önkormányzat
Polgármesteri
Képviselı-testülete
Hivatalának feladata.
(5) Az Alap forrásait az Önkormányzat
vagyonkezelésre
pénzintézetnek
kiadhatja.

(1) Az Alapban célhoz kötötten kezelt,
elkülönített forrás részei:
a) korábbi évek bevételei;
b) korábbi években
az
Alapban
felhalmozódott
vagyon
alapján
képzıdött tárgyévi realizált hozama;
c)
tárgyévi
tervezett
önkormányzati
befizetések;
d) tárgyévi önkormányzati elszámolások;
e) tárgyévi vagyonnövekmény tárgyévi
realizált hozama;
f) tárgyévben várható jogosulti kifizetések.
(2) Az Alapban elkülönítetten kell kezelni az
újszülöttek várományát képezı forrást,
az Alap várományosává vált gyermekek
javára rendelt forrástól. Jelen rendelet
alkalmazása szempontjából újszülöttnek
minısülnek a jelen rendelet szerint
esztergominak minısülı gyermekek a
születésüket követı év utolsó napjáig.
(3) Az Önkormányzat legkésıbb
a) a
tárgyévi
önkormányzati
költségvetési rendelet elfogadását
követı 30 napon belül az elsı
félévben;
b) a tárgyév augusztus 30-ig a második
félévben
1

születésnapjukat
ünneplı,
nem
újszülött, jelen rendelet szerint
esztergominak minısülı gyermekek
tekintetében az Alap javára átutalja a
jelen rendelt 11. § (2) bekezdés
szerinti 50 eFt összeget, mely
összegek
a
gyermekek
születésnapjával mint értéknappal
kerülnek jóváírásra.
(4)
Az
Önkormányzat
rendszeresen
figyelemmel kíséri az esztergomi
újszülöttek létszámát és
a) az elızetesen várt születési szám
alapján a költségvetési rendelet
elfogadását követı 30 napon belül
intézkedik a 11.§ (1) bekezdés
szerinti 500 eFt Alap felé történı
átutalásról;
b) az elızı év támogatási szerzıdéssel
rendelkezı újszülöttjei tekintetében a
tárgyév december 31-ig intézkedik a
11.§ (1) bekezdés szerinti 500 eFt
juttatások
Alappal
történı
elszámolásáról;
c) az elızı évben született, támogatási
szerzıdéssel rendelkezı újszülöttek
tekintetében
folyamatosan,
de
legkésıbb a tárgyév december 31-ig
intézkedik a 11.§ (2) bekezdés
szerinti
„születésnapi”
50 eFt
juttatások
Alappal
történı
elszámolásáról.
(5) Az újszülöttek születésnapjuktól
részesülnek a hozamból amennyiben a
javukra szóló támogatási szerzıdés
születésüket követı fél éven belül
megkötésre
kerül,
ezt
követı
szerzıdéskötés esetén a 11.§ (1)
bekezdés szerinti 500 eFt juttatás
jóváírásának értéknapja a szerzıdés
megkötésének napja.
(6) Az újszülöttnek nem minısülı
gyermekek
hozama
a
naptári
negyedévek utolsó napján tıkésítésre
kerül.

Jogosultak köre
4. §
(1)

(2)

Az Alap által jelen rendelet keretei
között és az Alap mőködési
szabályzata
rendelkezéseivel
összhangban támogatásra jogosultak
azok, akik 2005. január 1-jén vagy
azt követıen esztergomi szülık
esztergomi gyermekeként születtek.
Az Alap forrásaiból az (1) bekezdés
szerinti jogosultak számára nyújtott
támogatás
a
jogosultak
21.
születésnapján nyílik meg és azt a
jogosult 31. születésnapjáig veheti
igénybe.

A jogosultság feltételeirıl
5. §
(1) A 4. § (1) bekezdésben foglaltak
szempontjából esztergomi szülınek
minısül, aki a gyermek születését
megelızıen
Esztergom
város
közigazgatási területén állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
és életvitelszerően Esztergomban
lakik.
(2) A 4. § (1) bekezdésben foglaltak
szempontjából esztergomi szülık
esztergomi gyermekének minısül
az, akinek mindkét szülıje megfelel
az 5.§ (1) bekezdésben írt
feltételeknek,
és
maga
21.
születésnapjáig Esztergom város
mindenkori közigazgatási területén
folyamatosan állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.
(3) A jogosultság feltétele, hogy a
jogosult a tankötelezettségét – annak
teljes idıtartama alatt – esztergomi
nevelési-oktatási
székhelyő
intézményben
teljesítse.
E
jogosultsági feltétel alól rendkívüli
esetben a Képviselı-testület Oktatási
és
Ifjúsági
Bizottsága
adhat
2*
felmentést.
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(4) ** Hatályát vesztette a 21/2010.(VI.30.)
módosító rendelettel

(5) ** Hatályát vesztette a 21/2010.(VI.30.)
módosító rendelettel.
(6) ** Hatályát vesztette a 21/2010.(VI.30.)
módosító rendelettel

A jogosultság megszőnésének esetei
5/A. §2*

(1) A 4. § (2) bekezdés rendelkezése
ellenére sem jogosult az Alap terhére
jelen rendelet és az Alap mőködési
szabályzata szerinti támogatásra az, aki
21. életéve betöltésekor nem rendelkezik
legalább középfokú végzettséggel vagy
az Országos Képzési Jegyzékben
meghatározott szakmai végzettséggel.
(2) A 4. § (2) bekezdés rendelkezése
ellenére sem jogosult az Alap terhére
jelen rendelet és az Alap mőködési
szabályzata szerinti támogatásra az,
akinek legalább egyik szülıje az 5. § (1)
bekezdés rendelkezése szerint a jogosult
18. életévének betöltéséig esztergomi
szülıi mivoltát fenn nem tartja.
(3) Megszőnik a jogosultsága annak a
személynek, aki 21. életéve betöltése
elıtt bőncselekményt követ el és ezért a
bíróság jogerıs ítélettel elítéli.
(4) Megszőnik a jogosultsága annak a
személynek, akit az 5. § (2) bekezdésben
foglalt jogosultság feltételének 21.
életévének betöltéséig, valamint az 5. §
(3)
bekezdésben
foglalt
kötelezettségének nem tesz eleget.
A szerzıdéskötés tartalma 2*
5/B. §
(1) A 4. § és 5. §-ok szerinti jogosultak
képviselıjével a jogosult egy éves
életkorának betöltéséig a jogosultság
feltételeit
és
az
Önkormányzat

kötelezettségvállalását rögzítı szerzıdést
köt a polgármester. A megkötött
szerzıdést a Gyámhivatalnak meg kell
küldeni.
(2)
Az Alap nevében a polgármester az
igényjogosulttal – a jogosultság feltételeit,
illetve
a
jogosultság
esetleges
elvesztésének feltételeit is tartalmazó –
szerzıdést köthet, az igényjogosult
nagykorúvá válását követıen, mely
szerzıdés annak megkötése esetén
felváltja az (1) bekezdés szerinti
szerzıdést.2*

Az alap mőködtetésének rendje
6. §
(1) Az Alap pénzeszközeirıl a 3. § (1)
bekezdés
részletezése
szerinti
kimutatást kell készíteni minden év
december
31-i
állapotnak
megfelelıen, az összehasonlíthatóság
érdekében bemutatva az elızı évzáró
egyenlegeket is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kimutatás
alapján az Alap pénzforgalmáról a
polgármester a Képviselı-testületnek
minden év áprilisáig beszámol.
(3) A támogatásra jogosultaknak az
elızı év december 31-i személyes
támogatási-keret egyenlegérıl –
tıkebefizetések, illetve hozamok
bontásban – egyenlegértesítıt a
beszámoló
benyújtásáig
kell
megküldeni.
7.§
(1) Az Alap nyilvántartási rendjének fı
szabályait jelen rendelet melléklete
határozza meg.
(2) A Szent Miklós Alap a 3. § (1)
bekezdés a) és b) pontjai szerinti
vagyonról a 6. § (1) bekezdés
rendelkezése szerinti kimutatáson túl
évenkénti nyilvántartást is vezet. A
6.
§
(2) bekezdés
szerinti
beszámolóban
e
részletezı
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kimutatásokkal
való
egyeztetés
eredményérıl nyilatkozni kell.
8. §
Az Alap mőködésére vonatkozó részletes
szabályokat az Alap Mőködési Szabályzata
határozza meg. A Mőködési Szabályzat
határozza meg – egyebek mellett – azokat a
szabályokat, melyek mellett az Alap
Magyarországnak az Európai Monetáris
Unióhoz történı csatlakozására felkészül.
Eljárási szabályok és hatálybalépés

(2)

9. §
(1)

(2)

(3)

A Képviselı-testület számára a
Közjóléti Bizottság ellenırzi az 5. §
(1)-(2) bekezdések és az 5/A. § (2)
bekezdése szerinti „esztergomiság”
feltételeinek, valamint az 5. § (3)
bekezdése szerinti általános iskolai
nevelés-oktatás
feltételeinek
folyamatos betartását.2*
Az
(1)
bekezdés
szerinti
ellenırzéshez - különös tekintettel az
életvitelszerő helybenlakásra és az
általános iskolai tanulmányokra – a
Közjóléti
Bizottság
környezettanulmányt,
valamint
adatokat
kérhet
a
szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény, valamint
a gyermekek védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi
XXXI.
törvény
által
meghatározott
szociális
és
gyermekvédelmi
gondoskodás
hatálya alá tartozó ellátásokat
biztosító intézményektıl és az
esztergomi
székhelyő
nevelésoktatási intézményektıl.2*
A 8. §
szerinti Mőködési
Szabályzatot a Képviselı-testület
2005. január 31-ig megalkotja.

(3)

11. §
(1)

10. §
(1)

A jogosult a 4. § (2) bekezdés
szerinti igénybevételi idıszakban az

Alapban javára elkülönített tıke és
annak
hozadékai
erejéig,
a
támogatásra vonatkozó szerzıdés
feltételei
mellett,
kérésére
önkormányzati
támogatásban
részesül Esztergom mindenkori
közigazgatási
területén
belüli
otthonteremtéshez. Jelen rendelet
alkalmazása
szempontjából
otthonteremtésnek minısül: építési
telek, új vagy használt lakás, családi
ház megvásárlása, új lakás, családi
ház építése.
A jogosult a 4. § (2) bekezdés
szerinti igénybevételi idıszakban az
Alapban javára elkülönített tıke és
annak
hozadékai
erejéig,
a
támogatásra vonatkozó szerzıdés
feltételei
mellett,
kérésére
önkormányzati
ösztöndíj
támogatásban részesülhet, ha a
felsıoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvényben meghatározott
képzést
biztosító
felsıfokú
oktatásban vesz részt. Az ösztöndíj
eredményesen lezárt félévet követı
hat hónapon keresztül folyósítható.
A havi ösztöndíj összege nem
haladhatja meg a hat hónapos
idıszakot megelızı hónap 15.
napján
érvényes
mindenkori
minimálbér összegét.
A jogosult az (1) és a (2) bekezdés
szerinti támogatást is igénybe veheti,
de a támogatás teljes összege nem
haladhatja meg az Alapban javára
elkülönített tıke és annak hozadékai
együttes összegét.

(2)

Esztergom Város Önkormányzata
évenkénti költségvetési rendeletében
a tárgyévre várható születésszám
alapján újszülöttenként 500 000 Ft
elıirányzatot különít el – 2005.
évben 200 újszülöttel számolva
100 millió
forintot
–
induló
támogatásként.
Esztergom Város Önkormányzata a
2006. évtıl évenkénti költségvetési
4

rendeletében a jelen rendelet szerint
korábban jogosultnak minısülı
személyek
tekintetében
jogosultanként
50 000 Ft
elıirányzatot tervez.
12. §*

Esztergom, 2004. november 18.

Meggyes Tamás
polgármester

Dr. Csomor Sándor
jegyzı

Értelmi fogyatékos gyermekekre
vonatkozó szabályok
A rendeletet
kihirdettem.
(1) A 2. § (3) bekezdés hatálya alá tartozó
gyermekek esetében a szülık részére az
Alapból szociális támogatást kell nyújtani.
(2) Támogatásra az a szülı jogosult, akinek
gyermekét a Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság (a
továbbiakban:
Szakértıi
Bizottság)
középsúlyos vagy annál súlyosabb értelmi
fogyatékosnak minısíti.
(3) A támogatás összegét az Alapban a
gyermek
21.
életévének
betöltéséig
felhalmozódó várható összeg alapján kell
kiszámítani.
(4) A támogatás felhasználható szociális
támogatásként: a Szakértıi Bizottság
szakvéleményét követı hónaptól kezdve,
amennyiben a gyermeket a szülık otthon
ápolják a gyermek 21. életévének betöltéséig
a szülık részére havi járandóságként, illetve
a
gyermek
megfelelı
intézményi
elhelyezésére.*

2004.

november

25-én

Dr. Csomor Sándor
jegyzı

*31/2007.(IV.27.) módosító rendelet
** 21/2010.(VI.30.) módosító rendelet

13. §
Jelen rendelet 2005. január 1-jén lép
hatályba.
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Melléklet

1.
1.1 A rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont szerinti korábban felhalmozódott vagyon alapján
realizált tárgyévi hozamot az egyes évjáratok szerint korábbi években felhalmozott vagyon
arányában kell felosztani és növekményként az évfordulóval a korábbi évek 3. § (1) bekezdés
a) pont szerinti bevételei közt kell számba venni.
1.2 A 3. § (1) bekezdés c) és d) és e) pontjai szerinti bevételeket az egyes évjáratok szerinti
bontásban kell felosztani és növekményként az évfordulóval korábbi évek 3. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti bevételei közt kell számba venni.
2.
2.1 A 1. és 2. pontok szerinti eljárást követıen e 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
vagyonból el kell különíteni a tárgyévben kifizetési jogosulttá váló évjáratra jutó vagyont és
annak összegével meg kell növelni a 3. § (1) bekezdés f) pont szerinti keretet.
2.2 A 3. § (1) bekezdés f) pont szerinti keret terhére az Önkormányzat költségvetési
számlájára vissza kell vezetni azt az összeget, melyet jogosult több mint tíz éven keresztül nem
vett igénybe.
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