
 
A 2019/44-es számú tanácshatározat melléklete 

 
SZABÁLYZAT 

”Sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok 
támogatása” elnevezésű, többéves programra vonatkozóan 

 
I. FEJEZET – Általános rendelkezések 

 1. Cikk. – Jelen szabályzat meghatározza a 2018/415. számú tanácshatározattal 
elfogadott, ”Sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes 
családok támogatása” elnevezésű, helyi érdekeltségű többéves program általános keretét és 
eljárását. 
 2. Cikk. – A program célja és célkitűzései Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi 
Tanácsa által biztosított bizonyos közszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése a 
Sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok számára, 
bizonyos kedvezmény típusok nyújtása révén, egy ösztönző, dinamikus és egészséges 
környezet létrehozása, valamint a szabadidő szektor hangsúlyosabb fejlesztése érdekében, 
egy egészséges életmódot ösztönző és az életminőséget javító életstílus ösztönzése által. 
 3. Cikk. – A létrehozott programnak többéves jellege van. 

 
II FEJEZET– Célcsoport (Kedvezményezettek)  

 4. Cikk. – A program kedvezményezettjei olyan családok, akik sepsiszentgyörgyi 
lakhellyel rendelkeznek, illetve legkevesebb három gyermekük van, akik közül legalább 
egyet eltartanak. 
 5. Cikk. – Jelen Szabályzat értelmében, a “család” megnevezés az együtt élő és 
közös háztartásban lévő férjet, a feleséget és a legalább egyik 18 év alatti, eltartásukban 
lévő gyermeket jelöli. 
 6. Cikk. – Családnak tekinthető az a személy is, akinek legalább 3 gyermeke van és 
legalább az egyik 18 év alatti gyermekét eltartja, közös háztartásban, együtt élnek és a 
következő helyzetek valamelyikében van: 

a) hajadon; 
b) özvegy; 
c) elvált; 
d) férjét/feleségét törvényszéki határozattal eltűntnek nyilvánították; 

 7. Cikk. – Az 1. cikk értelmében a ”család” megnevezésbe foglalható az a nem 
házas férfi és nő, illetve közös és nem közös gyermekeiket, azzal a feltétellel, hogy 
legalább az egyik gyermek 18 év alatti legyen és eltartják. 
 8. Cikk. – A ”gyermek” megnevezés alatt a házastársak házasságából származó 
gyermek, az egyik házastárs gyermeke, örökbefogadott gyermek, illetve gondozás céljából 
az illető családnál vagy személynél elhelyezett gyermek értendő, vagy akinek a gyámság 
alá helyezését a törvény szerint elrendelték. 
 9. Cikk. – A ”gyermek” megnevezés alatt az a 18 év alatti értendő, aki a szülők 
gondozásában van. A kedvezményben a 18 év alatti gyermekek és szülei részesülnek. 
 10. Cikk. – A családnak/egyedülálló személynek legkevesebb három gyermeke kell 
legyen, illetve a kedvezményben részesülnek a szülők és az eltartásukban levő kiskorú 
gyermekek (18 év alatti). 

 
CAPITOLUL III FEJEZET– Kedvezmény kategóriák 

 11. Cikk. – A program kedvezményezettjei a következő engedmény típusokban 
részesülnek: 
 a) Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által működtetett lakótelepi és 
közterületi parkolókra szóló ingyenes parkolási bérletek, mely a parkolási engedély 
kibocsájtásától számított 1 évig érvényes; 



 b) kedvezmény azon kulturális intézmények által szervezett kulturális programokra 
és eseményekre érvényes belépési bérlet, amelyek Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi 
Tanácsának alárendeltségébe tartoznak (“Kónya Ádám” Művelődési Ház, “Andrei 
Mureşanu” Színház, “Tamási Áron” Szánház), a szabályzat 1. számú melléklete szerint; 
 c) kedvezmény a SepsiRekreatív belépőjegyeire, illetve bérleteire, a szabályzat 1. 
számú melléklete szerint; 
 - úszómedence, sóbarlang; 
 - Sugás-spa; 
 - I. sípálya és II. sípálya; 
 - strand; 
 - központi korcsolyapálya; 
 - arénai sípálya. 
 d) 75% kedvezmény az Uszoda és Szabadidőközpontba érvényes belépőjegyekre 
(fedett medence, városi strand, spa és sóbarlang); 
 e) 75% kedvezmény/nap a sugásfürdői sípályára érvényes 60 pontos téli csomagra; 
 f) kedvezmény a Sugásfürdői Szabadidőközpotba belépőjegyekre (gyógykezelési 
központ, kalandpark, mászófal, minigolf pálya, teniszpálya, extrém sportpálya és egyéb 
szabadidős terek- fitness terem), az 1. számú melléklet szerint; 
 

IV FEJEZET – Jogosultsági feltételek  
 12. Cikk. – (1) A létrehozott program tárgyát képező kedvezményekben való 
részesülés érdekében, a következő feltételek együttes teljesülése szükséges: 
 a) a család/egyedülálló személy sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkezzen; 
 b) a szülők/az a személy/, aki(k)nek legkevesebb három gyermeke, akik közül 
legalább az egyiket eltartják, érvényes munkaviszonyban álljon; 
 c) ne legyen tartozása a helyi költségvetés irányába; 
 d) az eltartásában lévő gyermekek tanintézménybe legyenek beíratva és ne legyen 
20-nál több igazolatlan hiányzásuk/az előző iskolai évben (az óvodába járó gyerekek 
esetében a hiányzás, mint kitét nem érvényes). 
 (2) A feltételek együttes be nem teljesítése magával vonja a család alkalmatlanná 
való nyilvánítását. 

 
V FEJEZET – Szükséges iratok 

 13. Cikk.– A jelen programra a következő iratokat tartalmazó iratcsomó 
benyújtásával lehet pályázni: 
 a) Kérelem (2. számú melléklet) 
 b) A családtagok személyazonossági iratai (személyazonossági igazolvány, 
házassági bizonyítvány, születési bizonyítvány); 
 c) A szülők/az a személy/, aki(k)nek három gyermeke van és legalább az egyiket 
eltartják, érvényes munkaviszonyát igazoló iratok (Munkaszerződés/ kinevezésről szóló 
okirat/ a munkaviszonyt igazoló igazolás a munkahelyről/bizonyíték a jövedelemről); 
 e) Saját felelősségre tett nyilatkozat az eltartásban lévő gyermekek számát illetően 
(2. számú melléklet); 
 f) Fényképek a család minden egyes tagjáról (a megfelőnek való nyílvánítás utáni 
letétel); 
 g) Igazolás a tanintézmény részéről a gyermekek előző tanévi hiányzásait illetően 
(az óvodába beírt gyermekek esetében iratkozási igazolás). 

 
VI FEJEZET – Eljárás 

 14. Cikk. – Az érdekelt személyeknek kérést kell benyújtaniuk, a 13. cikkbe foglalt 
dokumentumokkal együtt Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalához, az 
Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Irodájába. 
 15. Cikk. – A kérés az év folyamán bármikor benyújtható, a 13. cikkbe foglalt 
dokumentumokat tartalmazó iratcsomóval együtt. 



 16. Cikk. – A minen hónap 10-éig benyújtott iratcsomókat abban a hónapban 
bírálnak el, illetve a 10-e után benyújtottakat a következő hónapban bírálják el.  
 17. Cikk. – A jelen Szabályzatban előírt jogosultsági kritériumok leellenőrzése 
érdekében, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalától nevesítődik, polgármesteri rendelet 
alapján egy 3 személyből álló bizottság. 
 18. Cikk. – Minden hónap 15-éig, a kinevezett bizottság összeállítja a létrehozott 
program kedvezményeiből részesülő családok listáját. 
 19. Cikk. – A lista a Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának 
székhelyén lesz kifüggesztve, valamint a www.sfantugheorgheinfo.ro oldalon lesz 
köztudomásra hozva. 
 20. Cikk.– A listára vonatkozóan annak meghirdetését követő 10 napon belül 
Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalához fellebbezés nyújtható be. A 
fellebbezések elbírálása a benyújtást követő 48 órán belül történik egy, Sepsiszentgyörgy 
Municípium polgármesteri rendelete által kinevezett bizottság által. 
 21. Cikk. - Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatala egy igazolvány 
típusú kártyát bocsájt ki, a melléklet szerint, amely tartalmazza a program 
kedvezményezettjeinek személyazonossági adatait, amelynek alapján a jelen Szabályzat 
11. Cikkében foglalt kedvezmények alkalmazásra kerülnek. 
 22. Cikk.– (1) A program kedvezményezettjeinek listája továbbításra kerül a 
felhatalmazott bizottság által a kulturális közintézményekhez, amelyek a jelen Szabályzat 
értelmében alkalmazzák a kedvezményeket, a Sugásfürdői Szabadidőközponthoz, Helyi 
Közszállítási Tevékenységet Engedélyező Részleghez, a Sepsi Rekreatív Rt.-hez és a 
Önkormányzati Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Irodához. 
 (2) A 11. cikk a pontjában előírt ingyenes/csökkentett bérleteket a 
kedvezményezettek a Helyi Közszállítási Tevékenységet Engedélyező Részlegen, a 
2017/16. számú tanácshatározat 2. mellékletben előírtak szerint, és az Önkormányzati 
Gazdasági Társaságokat és Közszolgáltatásokat Felügyelő Irodánál, a 2018/351. számú 
tanácshatározat, 9. melléklet, 9. cikk alapján kérhetik. 
 (3) A 11. cikk b pontjában előírt kedvezmények beszerezhetőek az igazolvány-
kártya felmutatásával a municípiumi pénztárnál, a kulturális intézmények szabályzata 
alapján. A kulturális intézmények által szervezett kulturális programokra és eseményekre a 
belépés a bérlet és az igazolvány –kártya felmutatásával történik. 
 (4) A 11. cikk c pontjában előírt kedvezmények alkalmazása érdekében, a 
kedvezményezettek az Oltmező utca 7 szám alatti Uszoda és Szabadidőközpont székhelyén 
felmutatják az igazolvány –kártyát. 
 (5) A 11. cikk d pontjában előírt kedvezmények alkalmazása érdekében, a program 
kedvezményezettjei a belépőjegy vásárlásakor felmutatják a Polgármesteri Hivatal által 
kibocsájtott igazolvány –kártyát. 
 23. Cikk. – (1) A kártya 5 évig érvényes, azzal a feltétellel, hogy évente 
megerősítik a kritériumoknak való megfelelést és nem átruházható. A program 
kedvezményezettjei kötelesek megerősíteni a kritériumoknak való megfelelést az éves 
láttamazás lejárta előtti hónapban, kivitel a kibocsájtás éve, hogy a következő évben is 
részesüljenek a kedvezményekben. 
 (2) A program kedvezményezettjei megerősítik a kritériumoknak való megfelelést 
egy iratcsomó alapján, amely a következő dokumentumokat tratalmazza: 
 a) Saját felelősségre tett nyilatkozat az eltartásban lévő gyermekek számát illetően 
(2. számú melléklet); 
 b) Igazolás a tanintézmény részéről a gyermekek előző tanévi hiányzásait illetően 
(az óvodába beírt gyermekek esetében iratkozási igazolás). 
 c) A szülők/az a személy/, aki(k)nek három gyermeke van és legalább az egyiket 
eltartják, érvényes munkaviszonyát igazoló iratok (Munkaszerződés/ kinevezésről szóló 
okirat/ a munkaviszonyt igazoló igazolás a munkahelyről/bizonyíték a jövedelemről); 
 24. Cikk. – Amennyiben a jogosultsági feltételek tekintetében olyan jellegű 
változások következnek be, amelyek a jelen Szabályzatban foglalt kedvezményekben való 



részesülés jogát ellehetetlenítik, a kedvezményezettek kötelesek Sepsiszentgyörgy 
Municípium Polgármesteri Hivatalának tudomására hozni annak megjelenését követő 10 
napon belül a jogosultság elvesztését előidéző helyzetet, az alkalmazott kedvezmények 
összegének a visszafizetési következményének a terhe alatt, a jogosultság elvesztésének 
időpontjától kezdődően. 
 25. Cikk. – Abban az esetben ha az igazolvány-kártya elveszik, a 
kedvezményezettek kötelesek Sepsiszentgyörgy Municípium Polgármesteri Hivatalának 
tudomására hozni ezt a helyzetet, a megjelenésétől számított 5 napon belül, annak a terhe 
alatt, hogy a jövőben nem részesülnek új kártyában.  


