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E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Képviselő-testület 2019. szeptember 26-i nyilvános ülésére 

 

Tárgy:   Iskola- és óvodakezdési támogatás megállapítása 

 

Előterjesztő:  dr. Sebestyén László polgármester 

 

Előkészítette:  Kiss Richárd igazgatási ügyintéző 

 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!  

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák 

szabályozásáról szóló 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletének 10. § (8) bekezdésében 

foglaltakra tekintettel évente legfeljebb egy alkalommal jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül 

általános települési támogatást nyújthat, melynek keretén belül lehetőség van iskola-, és 

óvoda kezdési támogatás biztosítására. 

 

A támogatást az önkormányzat azon gyermekeknek biztosítja, akik a településen 

életvitelszerűen élő, állandó lakóhelyű általános, közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató 

diákok, valamint óvodások. A felsőfokú tanulmányokat folytatók közül a nappali tagozaton, 

első diplomát szerzők részesülnek támogatásban.  

 

A kifizetéshez a középiskolásoknak iskolalátogatási igazolás, a felsőfokú tanulmányokat 

folytató hallgatóknak hallgatói jogviszony igazolás benyújtása szükséges! 

 

2018-ban az iskolakezdési támogatás összege:  

 általános iskolás támogatás 11 fő: 15.000.- Ft/fő,  

 középiskolás támogatás 10 fő: 20.000.- Ft/fő, 

 felsőfokú hallgató támogatás 2 fő: 30.000.- Ft/fő,  

 óvodás támogatás 1 fő: 15.000, -Ft/fő volt. 

 

Az előzetes felmérés alapján ebben az évben 25 gyermek jogosult a támogatásra.  

A kifizetéseket átutalással javasoljuk teljesíteni.  

 

Az iskola- és óvodakezdési támogatás anyagi fedezetét a 2019. évi költségvetés tartalmazza. 

 

Kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási 

formák szabályozásáról szóló 4/2016. (II. 29.) 

önkormányzati rendelet 10. § (8) bekezdése alapján, 

jövedelem viszonyokra tekintet nélkül egyszeri települési 

(óvoda- és iskolakezdési) támogatást biztosít a településen 



életvitelszerűen élő állandó lakóhelyű óvodások, általános 

vagy középiskolás tanulók, vagy nappali tagozaton, első 

diplomája szerző felsőfokú tanulmányait folytató 

hallgatók részére az alábbiak szerint:  

   általános iskolás tanulók: 15.000.- Ft/fő,  

   középiskolás tanulók: 20.000.- Ft/fő, 

   nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató, 

első diplomát szerző hallgatók részére: 30.000.- Ft/fő,  

   óvodások részére: 15.000.- Ft/fő. 

 

A támogatás feltétele a középiskolai tanulók esetében az 

iskolalátogatási igazolás, felsőfokú tanulmányok folytató 

hallgatók esetében a hallgatói jogviszony igazolás 

benyújtása. 

 

A képviselő-testület a támogatás fedezetét a 2019. évi 

költségvetéséből biztosítja. 

 

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az 

érintettek részére a támogatás átutalásáról 2019. október 

31. napjáig gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős:  jegyző 

 

 

Balatonszepezd, 2019. szeptember 19. 

 

 

 

                 dr. Sebestyén László 

        polgármester 


