FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2022. (IX. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI TERHÉRE NYÚJTOTT
TÁMOGATÁSOKRÓL

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Felsőzsolca Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2022. (VI. 20.)
önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Klímavédelmi
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Felsőzsolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a saját bevételei
terhére az alábbi támogatásokat nyújtja:
a) hatvanöt év felettiek,
b) ezüstvasárnapi ebéd,
c) szépkorúak jubileumi köszöntése,
d) fiatalok nyelvvizsga megszerzése,
e) születési,
f) fogyatékossági,
g) mikulás csomag.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés b)-c) és g) pontjában foglalt támogatásokat
természetben, az (1) bekezdés d)-f) pontjaiban foglaltakat kérelemre biztosítja.
(3) E rendeletben szabályozott pénzbeli támogatások megállapítására irányuló kérelmet az
erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben
meghatározott elektronikus úton kell benyújtani a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalhoz (a
továbbiakban: Hivatal).
(4) A kérelem nyomtatvány beszerezhető a Hivatal titkárságán, valamint letölthető
Felsőzsolca Város Önkormányzata honlapjáról (www.felsozsolca.hu).
(5) A támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles – az igényelt
támogatástól függően – az egyes támogatási formáknál meghatározott dokumentumokat
mellékelni.
2. §
(1) A támogatás megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai
az irányadóak.
(2) Az e rendeletben megállapított ellátások folyósítása:
a) házipénztárból való kifizetéssel vagy
b) a kérelmező bankszámlájára utalással
történik.

(3) A folyósítás módjáról a támogatás megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell.
(4) A pénzbeli és a természetben nyújtott támogatásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és
kötelezettség megállapítására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. §
(1) Az Önkormányzat hivatalból, alanyi jogon, évente október hónapban egyszeri
támogatást állapít meg a Felsőzsolca város közigazgatási területén lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, 2022. december 31. napjáig a 65. életévét betöltő vagy annál
idősebb személynek.
(2) A támogatás összege 10.000 Ft.
4. §
(1) Hivatalból, természetbeni juttatásként, alanyi jogon, az év ezüstvasárnapján ünnepi
meleg étkeztetésben részesül a Felsőzsolca város közigazgatási területén lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező, 2022. december 31. napjáig a 65. életévét betöltő vagy annál
idősebb személy.
(2) A természetbeni juttatás értéke: maximum 2.000 Ft.
5. §
(1) Hivatalból, természetbeni juttatás formájában támogatásban részesül a Felsőzsolca
város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az adott évben
90., 95., 100. 105., 110. és 115. életévét betöltő és a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló
kormányrendeletben foglaltak szerint a személyes köszöntés céljából elérhető és az
adatkezeléshez hozzájáruló személy.
(2) A természetbeni juttatás értéke maximum 5.000,- Ft.
6. §
(1) Az Önkormányzat kérelemre 20.000 Ft támogatást állapít meg annak a Felsőzsolca
város közigazgatási területén 2021. január 1-jén már lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személynek, aki 2021. január 1-jét követően
a) államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú)
vagy komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsgát szerzett (a továbbiakban együtt:
komplex nyelvvizsga), vagy
b) a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgát tett
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló kormányrendeletben foglaltak
szerint
és 30. életévét nem töltötte be.
(2) Személyenként egy középfokú vagy egy felsőfokú nyelvvizsga megszerzésére vehető
igénybe támogatás.
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(3) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon
2022. október 1. és 2022. december 15. napja között kell előterjeszteni a Hivatalnál.
Amennyiben a vizsgát tett személy
a) 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga,
b) 18. év alatti, vagy gondnokság alatt áll, a kérelmet a törvényes képviseletet ellátó
személy nyújthatja be.
(4) A benyújtási határidő jogvesztő. A kérelemhez csatolni kell a sikeres komplex
nyelvvizsga bizonyítvány vagy az érettségi bizonyítvány másolatát.
7. §
(1) Születési támogatásra jogosult a gyermeket saját háztartásában gondozó törvényes
képviselő, aki a gyermek megszületése előtt legalább egy évvel Felsőzsolca város
közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezett, és az újszülött
nevére Start-értékpapírszámlát nyitott.
(2) Felsőzsolca Város Önkormányzata a kincstári és természetes személy általi
befizetésektől függetlenül a Start-értékpapírszámla összegét – a törvényes képviselő
kérelmére – egy alkalommal 30.000,-Ft-tal kiegészíti.
(3) Születési támogatás iránti kérelem e rendelet hatályba lépését követően született
gyermekek támogatására, a gyermek születését követő 6 hónapos jogvesztő határidőn belül
terjeszthető elő.
(4) Születési támogatás iránti kérelem e rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon
terjeszthető elő.
8. §
(1) Kérelemre fogyatékossági támogatásra jogosult a Felsőzsolca város közigazgatási
területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 2022. december 31. napjáig a 65.
életévét be nem töltő, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdése szerinti súlyosan
fogyatékos személy (nem tartós beteg).
(2) A támogatás iránti kérelem e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon
terjeszthető elő, melyhez másolatban mellékelni kell a súlyos fogyatékosság vagy egyéb
fogyatékosság tényét igazoló
a) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozatot
vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalást,
szakvéleményt vagy
b) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 2. mellékletében maghatározott
fogyatékosságot megállapító szakorvosi igazolást és a magasabb összegű családi
pótlékot megállapító határozatot, vagy
c) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozatot vagy a
vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lapot.
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(3) Amennyiben a súlyosan fogyatékos személy
a) 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját jogán,
b) 18. év alatti, vagy gondnokság alatt áll, a kérelmet a törvényes képviseletet ellátó
személy
nyújthatja be 2022. október 1. és 2022. október 31. napja között a Hivatalnál. A határidő
jogvesztő.
(4) A támogatás összege 10 000 Ft.
9. §
(1) Hivatalból – tárgyév december hónapjában – mikuláscsomag formájában természetbeni
támogatásban részesül minden Felsőzsolcán székhellyel vagy telephellyel rendelkező
általános iskolába, óvodába, bölcsődébe beíratott gyermek.
(2) A természetbeni juttatás értéke: maximum 1.500 Ft.
10. §
E rendelet alkalmazásában az
a) államilag elismert nyelvvizsga az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központja által bejegyzett vizsgaközpontban kiállított bizonyítvánnyal igazolt vizsga;
b) nyelvvizsga a komplex közép vagy felsőfokú nyelvvizsga (függetlenül attól, hogy
általános vagy szaknyelvi vizsgáról van szó);
c) a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga az
érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint;
d) törvényes képviselő: a szülő felügyeletet gyakorló szülő/k, a gyám és a gondnok,
e) Start számla: a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvényben meghatározottak
szerint.
11. §
A támogatások megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
12. §
Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési
előirányzatait, melyek terhére a támogatásokat nyújtja.
13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. december 31. napján hatályát
veszti.
DR. BOBKÓ PÉTER S. K.

jegyző

SZARKA TAMÁS S. K.
polgármester
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1. melléklet a 21/2022. IX. 8.) önkormányzati rendelethez
Kérelem komplex nyelvvizsga, emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga
megszerzésének támogatásához
1. A vizsgát tett személy családi és utóneve: ...............................................................................
2. Születési családi és utóneve: …………………………………………………………………
3. Lakóhely/ tartózkodási hely: …................................................................................................
4. Születési ideje: ….....................................................................................................................
5. Törvényes képviselő neve (ha a vizsgát tett személy 18 év alatti vagy gyámság vagy
gondnokság alatt áll): ...................................................................................................................
6. A képviselet formája*: szülői felügyeletet gyakorló szülő, gyám, gondnok
7. Bankszámlaszám (ha a folyósítást arra kéri): ...........................................................................
8. A folyószámlát vezető pénzintézet neve: .................................................................................
9. Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 8.) önkormányzati
rendelete alapján kérem a 202......év ...................... hó ….. napján megszerzett
a)

államilag

elismert

komplex

nyelvvizsgám*

nyelvvizsga

bizonyítvány

száma:

…………………………………………………………………
b) a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgám*
érettségi bizonyítvány, tanúsítvány sorszáma: ……………………………………………..
támogatását.
10. Jogosultságom megállapításához csatolom az alábbi igazolásokat:
a) az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolatát,*
b) a komplex nyelvvizsgával

egyenértékű

emelt

szintű idegen nyelvi

érettségi

bizonyítványom másolatát,*
11. Kérem, hogy részemre a támogatást megállapítani szíveskedjék.
Felsőzsolca, 2022. év ………............. hó …. nap
…...................................................
vizsgát tett aláírása vagy
törvényes képviselő aláírása
* a megfelelő rész aláhúzandó
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2. melléklet a 21/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
Kérelem születési támogatáshoz
1. A kérelmező (törvényes képviselő) személyre vonatkozó adatok:
1.1. Családi és utóneve: .........................................................................................................................
1.2. Születési családi és utóneve: ………………………………………………………………..……
1.3. Születési hely, idő: ………..............................................................................................................
1.4. Lakóhely/ tartózkodási hely: ……..................................................................................................
1.5. A képviselet formája*: szülői felügyeletet gyakorló szülő, gyám
2. A gyermekre vonatkozó adatok:
2.1. Családi és utóneve: .........................................................................................................................
2.2. Születési hely, idő: ………..............................................................................................................
2.3. Lakóhely/ tartózkodási hely: ……..................................................................................................
2.4. A Start-értékpapírszámla száma: ………........................................................................................

3. Nyilatkozatok:
a) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
a támogatásra jogosult gyermeket saját háztartásomban nevelem.
b) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a hatósági eljárás során történő felhasználásához.
4. Kérem, hogy részemre a támogatást megállapítani szíveskedjék.

Felsőzsolca, 2022. év ………............. hó …. nap
…...................................................
törvényes képviselő aláírása
* a megfelelő rész aláhúzandó
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3 melléklet a 21/2022. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
Kérelem fogyatékossági támogatáshoz
1. Jogosult családi és utóneve: ...............................................................................................................
2. Születési családi és utóneve: ………………………………………………………………………..
3. Lakóhely/ tartózkodási hely: …….....................................................................................................
4. Születési ideje: …...............................................................................................................................
5. Törvényes képviselő neve (ha a jogosult személy 18 év alatti vagy gyámság vagy gondnokság
alatt áll): ................................................................................................................................................
6. A képviselet formája*: szülői felügyeletet gyakorló szülő, gyám, gondnok
7. Bankszámlaszám (ha a folyósítást arra kéri): ....................................................................................
8. A folyószámlát vezető pénzintézet neve: ...........................................................................................
9. Jogosultságom megállapításához zárt borítékban csatolom a súlyos fogyatékosság vagy egyéb
fogyatékosság tényét igazoló*
a) fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a megállapítás alapjául
szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát vagy
b) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003.
(II. 19.) ESzCsM rendelet 2. mellékletében maghatározott fogyatékosságot megállapító szakorvosi
igazolást másolatban és a magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozat másolatát, vagy
c) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi
járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát.
10. Kérem, hogy részemre a támogatást megállapítani szíveskedjék.

Felsőzsolca, 2022. év ………............. hó …. nap
…...................................................
Jogosult aláírása vagy
törvényes képviselő aláírása

* a megfelelő rész aláhúzandó
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