
A 2018 I 415-iis szimrl tanicshatirozat mell6klete

SZABALYZAT
"sepsiszentgytirgyi lakhellyel rendelkezS, legkevesebb h6romgyermekes csal6dok

t6mogat6sa" elnevez6sri, helyi 6rdekelts6gti tobb6ves programra vonatkoz6an

I. FEJEZET - AttaUnos rendelkez6sek
l. Cikk. - Jelen szabiiyzat meghatdrozza a 20181415. szdm:6 tan6cshatarozatlal

elfogadott, "Sepsiszentgy<irgyi lakhellyel rendelkezS, legkevesebb hiiromgyermekes
csal6dok titmogatilsa" elnevezdsri, helyi drdekelts6gri tdbb6ves program 6ltalinos keret6t 6s

eljdrdsifi.
2. Cikk - A program c6lja 6s c6lkitriz6sei Sepsiszentgydrgy Municipium Helyi

Tan6csa 6ltal binositott bizonyos kdzszolgbltatilsokhoz val6 hozzdflrds el6segit6se a
Sepsiszentgydrgyi lakhellyel rendelkez6, legkevesebb hriromgyermekes csaliidok szdmirra,
bizonyos kedvezmdny tipusok nyijt6sa r6v6n, egy 6szt<inz6, dinamikus 6s eg6szs6ges
kdrnyezet l6trehoz6sa, valamint a szabadid6 szektor hangsrilyosabb fejlesztdse 6rdek6ben,
egy egeszs6ges 6letm6dot oszt<lnzo es az 6letmin6s6get javit6 dletstilus 6sztdnz6se 5ltal.

3. Cikk. - A l6trehozott programnak tdbb6ves jellege van.

II FEJEZET- C6lcsoport (Kedvezm6nyezettek)
4. Cikk - A program kedvezm6nyezettjei olyan csal6dok, akik sepsiszentgyorgyi

lakhellyel rendelkeznek, illetve legkevesebb hdrom gyermeket tartanak el,
5. Cikk. - Jelen Szabdlyzat drtelm6ben, a "csal6d" megnevezds az egyiitt 616 6s

kcizds hdnartdsban l6v6 ferjet, a feles6get 6s az eltart6sukban l6v6 gyermekeiket jel6li.
6. Cikk. - Csal6dnak tekinthet6 az a szemdly is, aki egyutt 6l a gondoz6s6ban l6v6

gyermekeivel 6s a kdvetkez6 helyzetek valamelyik6ben van:
a) hajadon;
b) <izvegy;
c) elvdlt;
d) ferj 6tlfe I e s 6 g 6 t t o rv 6ny szd ki hatir ozattal eltrintnek nyi lv6nitott6k ;

7. Cikk - Az L cikk 6rtelm6ben a "csal6d" megnevez6sbe foglalhat6 az a nem
hirz;as ferfi 6s n6, akik koz<is hdztartisban 6lnek, illetve kdzds 6s nem kOzds gyermekeiket
egytitt gondozzdk.

8. Cikk - A "gyermek" megnevezds alatt a h6zast6rsak hinassilgitb6l szirmazo
gyermek, az egyikhdzastixs gyermeke, cirdkbefogadott gyermek, illetve gondoz6s c6lj6b61
az illetb csal6dnril vagy szem6lyn6l elhelyezett gyermek 6rtend6, vagy akinek a gy6ms6g
al|helyezes6t a torv6ny szerint elrendelt6k.

9. Cikk- A "gyermek" megnevezds alatt az a 18 6v alatti 6rtend6, aki a sziil6k
gondoz6siiban van. A felt6teleknek val6 megfelel6s valamennyi gyermek 18. 6let6v6nek
betcilt6sdig 6ll fenn.

10. Cikk- A csal6dnak/egyedtil5ll6 szem6lynek legkevesebb h6rom gyermeket kell
kdzds hiztartdsban gondoznia, a kedvezm6nyek nyrijt6srlnak felt6tele a harom gyermek
eltartdsrir6l sz6l6 bizonylat.

CAPITOLUL III FEJEZET- Kedvezm6ny kategriridk
11. Cikk- A program kedvezm6nyezettjei a kcivetkez6 engedm6ny tipusokban

16szestilnek:
a) Sepsiszentgydrgy Municipium Helyi Tan6csa 6ltal mtikddtetett lak6telepi 6s

kozteriileti parkol6kra sz6l6 ingyenes parkol6si b6rletek;
b) 75% kedvezm6ny azon kultur6lis int6zm6nyek iital szeryezett kultur6lis

programokra 6s esem6nyekre 6rv6nyes bel6p6si b6r1et, amelyek. Sepsiszentgydrgy
Municipium Helyi Tan6csrinak aliirendelts6gdbe tartoznak ("K6nya Ad6m" Miivel6d6si
Hdz, o' Andrei Mure q an u" S zirthfn, " Tam6s i Aron" S zdtthiz) ;



c) 75% kedvezm6ny a Sepsiszentgydrgy Municipium ktizpontj6ban tal6lhat6
korcsolyap illyhra 6rv6nyes bel6pdj egyekre;

d) 75% kedvezmdny az Uszoda 6s Szabadid6kdzpontba 6rv6nyes bel6pdjegyekre
(fedett medence, viirosi strand, spa 6s s6barlang);

e) 75% kedvezmdny/nap a sug6sflirdoi sip6lyrira 6rv6nyes 60 pontos tdli csomagra;
f) 75% kedvezm6ny a SugSsfiird6i Szabadid6kdzpotba 6rv6nyes bel6p6jegyekre

(gy6gykezel6si kdzpont, kalandpark, mdsz6fal, minigolf p6lya, teniszp6lya, extr6m
sportp6lya 6s egy6b szabadid6s terek- fitness terem).

MEJEZET - Jogosultsigi felt6telek
12. Cikk - A l6trehozott program tirgyhtkdpezo kedvezm6nyekben val6 r6szesiil6s

6rdek6ben, a kdvetkez6 felt6telek e gyiittes telj e siil6 se sziiks6ge s :

a) a csalildlegyediil6ll6 szem6ly sepsiszentgy6rgyi lakhellyel rendelkezzen;
b) a sztil6k/az a szem6ly/, aki(k)nek harom gyermek van M eltart6s6ban 6rv6nyes

munkaviszonyban 611j on;
c) ne legyentartozixa a helyi kolts6gvet6s iriinyiiba;
d) a, eltart6s6ban 16v5 gyermekek tanintdzmenybe legyenek beiratva 6s ne legyen

20 -n6l tobb i gazolatlan hi6ny zhsvV ev .

V FEJEZET - Sziiks6ges iratok
13. Cikk- A jelen programra a k<ivetkez6 iratokat tartalmazo iratcsom6

benytijt6s6val lehet pdly 6zni:
a) K6relem
b) A csal6dtagok szemllyazonoss6gi iratai (szemelyazonoss6gi igazolvirny,

hinassdgi bizonyitv6ny, sztilet6si bizonyitv6ny) ;

c) A sziloUaz a szemelyl, aki(k)nek hrirom gyermek var, az eltart6s6ban 6rv6nyes
munkaviszony6t igazol6 iratok (korl6tlan id6re vonatkoz6 munkaszerzodes/kinevez6sr6l,
sz6l6 okirat);

d) a h6rom gyermek eltartris6r6l sz6l6 bizonylat;
e) Saj6t felel6ssdgre tett nyilatkozat az eltart6sban 16v6 gyermekek szitmdt

illet6en;

0 F6nykdpek a csalfd minden egyes tagSdr6l;
g) Igazolfus a tanintdzmeny r e szer 61 a gyermek ek hi6ny zds ait i I I et6 en.

VI FEJEZET - Eljrirfs
14. Cikk - Az drdekelt szem6lyek k6r6st kell benffitaniuk Sepsiszentgyorgy

Municipium Polg6rmesteri Hivatali/rroz, az Ugyfdlszolg6lati, Tfujdkoztatdsi 6s Iktat6
lrodi\6ba, amely tartalmazza azokat a kedvezm6ny kateg6riirkat, amelyekben r6szestilni
szeretn6nek.

15. Cikk - A k6relem benyrijt6si peri6dusa minden ev 1-20 decembere, jelen
Szabitlyzat 13. cikk6ben foglalt dokumentumokat tartalmaz6 iratcsom6val egyiitt.

16. Cikk - A 15. cikk el6irrisai al61 kivdtelt kepez a 2019-es 6vre benyfijtand6,
illetve jelen Szabillyzat 13. cikkdben foglalt dokumentumokat tartatmaz6 iratcsom6
benyrijt6si hatarideje 2019 janulr 25.

17. Cikk - A jelen Szabblyzatban elSirt jogosults6gi krit6riumok leellen6rz6se
6rdek6ben, polg6rmesteri rendelet alapjan nevesit6dik egy, Sepsiszentgyorgy
Polgrirmesteri Hivatalban foglalko ztatott koztisztviselS.

18. Cikk - A dokumentumok benyrijtrisi hat6ridej6nek lej6rt6t6l szrimitott 5 napon
beltil, a megbizott koztisztvisel6 ossze6llitja a lltrehozott program kedvezm6nyeib6l
r6szesi.il6 csal6dok list6j 6t.

19. Cikk - A lista a Sepsiszentgydrgy Municipium Polg6rmesteri Hivatal6nak
sz6khely6n lesz kifi.iggesztve, valamint a www.sfantugheorgheinfo.ro oldalon lesz

kdztudom6sra hozva.



20. Cikk- A list6ra vonatkoz6an annak meghirdet6s6t kovet6 10 napon beltil
Sepsiszentgydrgy Municipium Polg6rmesteri Hivatal6hoz fellebbez6s nyrijthat6 be. A
fellebbez6sek elbir6kisa a benyrijtiist kdvet6 48 6ran beliil tdrt6nik egy, Sepsiszentgydrgy
Municipium polgrirmesteri rendelete 6ltal kinevezett bizottsbg 6ltal.

21. Cikk - Sepsiszentgydrgy Municipium Polg6rmesteri Hivatala egy igazolviny
tipusri kilrtyfi bocsrijt ki, amely tartalmazza a program kedvezm6nyezettjeinek
szemdlyazonoss6gi adatait, amelynek alapjan a jelen Szabdlyzat 11. Cikk6ben foglalt
kedvezm6nyek alkalm azbsra kertilnek.

22. Cil<k- (1) A program kedvezm6nyezettjeinek list6ja tov6bbit6sra keriil a

felhatalmazott kdztisztvisel6 6ltal a kultur6lis k6zint6zm6nyekhez, amelyek a jelen
Szabilyzat 6rtelm6ben alkalmazzdk a kedvezm6nyeket, a Sug6sflird6i
Szabadid6kozponthoz, Helyi Kozszdllitdsi Tevdkenysdget Engedllyezb R6szleghez, illetve
a Sepsi Rekreativ Rt.-hez.

(2) A 11. cikk a 6s b pontj6ban el6irt ingyenes/csrikkentett b6rleteket a
kedvezm6nyezettek a Helyi Kozszilllitisi Tev6kenys6get Engedelyezo R6szlegen 6s a
kultur6lis krizint6zmdnyekn6l vehetik rit.

(3) A 11. cikk c 6s f pontj6ban el6irt kedvezmdnyek alkalmaz6sa 6rdek6ben, a
program kedvezm6nyezettjeinek a bel6pdjegyek megv6sarl6sakor a Sepsiszentgycirgy
Municipium Polg6rmesteri Hivatala 6ltal kibocs6jtott igazolviny-karlyhkat kell
felmutatniuk.

(4) A 11. cikk d 6s e pontjriban el6irt kedvezm6nyek alkalmaz6sa 6rdek6ben,
SepsiRekreativ Rt. saj6tos bel6p6k6rty6kat bocs6jt ki, amelyeket az Olt utca 7. szirn alatti
Uszoda 6s Szabadid6kdzpontban vehet6k 6t.

23. Cikk - A krjvetkezo 6vre vonatkoz6 kedvezm6nyekben va16 r6szesiil6s
6rdek6ben, a program kedvezm6nyezettjei kdtelesek minden 6v december6ben, foly6 6v
december 20-i hatarid6vel visszaigazolni a jogosults6gi felt6teleknek val6 megfelel6st. A
kdrtya nem 6truhrlzhat6.

24. Cikk - Amennyiben a jogosults6gi felt6telek tekintet6ben olyan jellegti
v6ltoz6sok k<ivetkeznek be, amelyek a jelen Szabitlyzatban foglalt kedvezmdnyekben val6
rdszesiil6s jog6t ellehetetlenitik, a kedvezm6nyezettek kotelesek Sepsiszentgy0rgy
Municipium Polg6rmesteri HivatalSnak tudomdsixahozni annak megjelendsdt k<ivet6 10

napon beliil a jogosults6g elveszt6s6t eloiddzo helyzetet, az alkalmazott kedvezm6nyek
6sszeg6nek a visszafizetdsi kovetkezmdnylnek a terhe alatt, ajogosults6g elveszt6s6nek
id6pontj 6t6l kezd6d6en.


