ELŐTERJESZTÉS
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. augusztus 3-án tartandó nyilvános ülésére
Iskolakezdési támogatás kifizetéséről döntés
Előterjesztő: Gyurka Miklósné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária vezető főtanácsos, Dóczi Dominika igazgatási ügyintéző
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.)
önkormányzati rendelet 13. §-a szerint
(1) A Képviselő-testület iskolakezdési támogatásban részesítheti az alap-, közép- vagy felsőfokú
tanintézet nappali tagozatán tanulói jogviszonyban álló gyermeket, illetve fiatal felnőttet,
aki(nek):
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
f) a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett, azaz nettó összegének 150 %-át.
(2) A támogatás keretösszegét a Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetéséről szóló
rendeletben határozza meg.
(3) A támogatás kifizetése az önkormányzat házipénztárából évi egy alkalommal, augusztus 1.
és szeptember 30. közötti időpontban történik, az oktatási intézmény igazolásának a
csatolásával.
(4) Természetbeni ellátás formájában történő megállapítása esetén a támogatás a tanulással
összefüggő kiadások csökkentésére fordítható.
(5) Az iskolakezdési támogatás a „Nyilatkozat az iskolakezdési támogatás igényléséhez”
nyomtatványon igényelhető, amely a rendelet 6. és 7. melléklete.
A Képviselő-testület a 2021 évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet
7. § (8) bekezdésében a támogatás összegét a következők szerint határozta meg:
„Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodások, általánosés középiskolás gyermek esetén 15.000 Ft/fő.”
Javasolom a T. Képviselő-testületnek, hogy az iskolakezdési támogatás összegét a költségvetési
rendeletben meghatározottak szerint az óvodás, általános és a középiskolás gyermekek részére
állapítsa meg, a kifizetésre vonatkozó egyedi határozatok elkészítésével bízza meg a jegyzőt.

HATÁROZATI JAVASLAT
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló 3/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. §-ában

meghatározottak szerint kérelemre iskolakezdési támogatásban részesíti az óvodáskorú, az
alap-, közép- vagy felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanulói, hallgatói jogviszonyban álló
gyermekeket, illetve fiatal felnőtteket.
A támogatás összegét a 2021 évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet
7. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint 15.000 Ft/fő összegben határozza meg.
Megbízza a jegyzőt, hogy a szociális rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén a
támogatásra vonatkozó egyedi határozatokat készítse elő, továbbá felhatalmazza a
polgármestert a határozatok aláírásával.
Határidő 2021. szeptember 30.
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester

Hegymagas, 2021. augusztus 3.
Gyurka Miklósné
polgármester

