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7. Napirend 

ELŐTERJESZTÉS 
iskolakezdési támogatás nyújtása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Az elmúlt években az általános iskolai, középiskolai és egyetemi nappali tagozatos tanulók a tanév kezdete               
előtt beiskolázási támogatást kaptak az önkormányzattól.  
2018. évben ez a támogatás 7.000 Ft volt tanulónként. 
 
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet részletezése az            
egyéb nem intézményi ellátások címszó alatt tartalmazza az iskoláztatási támogatás előirányzatát, összesen            
350 ezer forint összeggel. 
A költségvetés 50 fő támogatottal kalkulált (tanulónként 7 ezer Ft támogatási összeggel). Ez természetesen              
csak terv, az iskolakezdést megelőzően nem lehet pontosan tudni, hány tanulót érint a támogatás, mivel a                
nappali tagozatos középiskolai-, és egyetemi tanulónak a tanulói, hallgatói jogviszonyt igazolnia kell. 
(2018. évben kifizetett iskolakezdési támogatás 45x7000 Ft, azaz 315.000 Ft.) 
 
Az iskolakezdési támogatás az Önkormányzat saját forrásából kerül kifizetésre, ez teljes egészében az             
Önkormányzat költségvetését terheli, melynek forrása a „települési önkormányzatok szociális feladatainak          
egyéb támogatása” címen juttatott állami támogatás. 
 
A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2016. (VII.12.) önkormányzati rendelet 3.§-a szerint:           
amennyiben az önkormányzat éves költségvetése lehetővé teszi, az önkormányzat az oktatási tanévkezdéssel            
járó anyagi terhek enyhítésére évi egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatást nyújt a Bánk községben             
állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Bánkon élő általános iskolai,            
középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonyban állók, illetve           
kiskorúak esetén a szülő (vagy törvényes képviselő) részére. Az iskolakezdési támogatás adott évben történő              
nyújtásáról, valamint a támogatás adott évi összegéről a képviselő-testület külön határozattal dönt. 
 
A támogatás kifizetéséhez szükséges a Képviselő-testület döntése, melyben meghatározásra kerül a támogatott            
tanulók köre, valamint a támogatás összege. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, illetve az           
iskolakezdési támogatás kérdésében döntést hozni szíveskedjen. 
 
Bánk, 2019. május 24.  

Ivanics András 
polgármester 

 
……/2019. (V…...) Képviselő – testületi határozat 
 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az egyéb           
nem intézményi ellátások az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások előirányzatán belül          
iskolakezdési támogatás kiadásaira előirányzott összeg terhére iskolakezdési támogatás kifizetését rendeli el a            
következők szerint: 
Bánk Község Önkormányzata a Bánk községben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Bánkon élő            
általános iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére, illetve            
kiskorú esetében az eltartó (szülő vagy törvényes képviselő) részére tanulónként …… Ft, azaz …….. forint               
egyszeri iskolakezdési támogatást nyújt. 
Az iskolakezdési támogatást 2019. szeptember 30-ig lehet kérelmezni az önkormányzati hivatalban, a tanulói             
jogviszony igazolásával. A megállapított támogatás 2019. október 31-ig kerül kifizetésre az önkormányzat            
pénztárában. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az iskolakezdési támogatással kapcsolatos hatáskör          
gyakorlására, valamint a támogatás kifizetésére. 
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Határidő:  2019. október 31.  
Felelős: polgármester 
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