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Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. július hó 30. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére
Tárgy:

2019. évi önkormányzati iskolakezdési támogatás

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: Polgár Beatrix jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testülete évek óta támogatást biztosít az
önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők számára, mellyel segítséget
nyújt a gyermekek, fiatalkorúak, fiatal felnőttek és azok hozzátartozóinak az alaptörvényben
foglalt alap- közép és felsőfokú oktatáshoz való jogainak érvényesítéséhez, a beiskolázással
járó kiadásokhoz.
Iskolakezdési támogatásban részesült a tavalyi évben az a tanuló, aki a Balatonfőkajári
Református Általános Iskolába vagy gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai,
szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy
nappali rendszerű képzésben felsőfokú szakképzésben részesül, illetve felsőfokú oktatási
intézményben első diplomáját szerzi meg és oda 2019/2020 tanévre beiratkozott, és bejelentett
lakóhellyel rendelkezik Balatonfőkajár Község Önkormányzat közigazgatási területén, és
legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója illetve más törvényes képviselője a
gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él.
A támogatás mértéke a tavalyi évben10.000.-Ft/fő volt.
Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a támogatás mértéket megállapítani
szíveskedjenek.
Balatonfőkajár, 2019. július hó 23.
Forró Zsolt
polgármester

Balatonfőkajár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019.(VII.30.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról
Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, az 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők
számára megállapítsa azokat a helyi szabályokat, amelyek segítséget nyújtanak a
gyermekek, fiatalkorúak, fiatal felnőttek és azok hozzátartozóinak az alaptörvényben
foglalt alap- közép és felsőfokú oktatáshoz való jogainak érvényesítéséhez.
Az iskolakezdési támogatás nyújtása és biztosításának szabályai
2. §
(1) Iskolakezdési támogatásban részesíthető az a tanuló, aki:
a) a Balatonfőkajári Református Általános Iskolába vagy gimnáziumi, szakiskolai,
szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben tanulói
jogviszonnyal rendelkezik, vagy nappali rendszerű képzésben felsőfokú szakképzésben
részesül, illetve felsőfokú oktatási intézményben első diplomáját szerzi meg és oda
2019/2020 tanévre beiratkozott, és
b) bejelentett lakóhellyel rendelkezik Balatonfőkajár Község Önkormányzat közigazgatási
területén, és
c) legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója illetve más törvényes képviselője (a
továbbiakban együtt: szülő) a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és
életvitelszerűen a településen él.
3. §
A támogatás mértéke
(1) A 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő gyermeket, fiatalkorút, fiatal felnőttet
2019. évben egyszeri iskolakezdési támogatás illeti meg.
(2)
Az (1) bekezdés szerinti támogatás mértéke 10 000 Ft/tanuló.
4. §
Az e rendelet szerinti támogatás legfeljebb 2019. szeptember 30. napjáig vehető igénybe.
5. §

(1) Az iskolakezdési támogatás igénybe vételét megelőzően a kérelmet benyújtó szülőnek
vagy hallgatónak írásban nyilatkoznia kell a jogosultsági feltételek fennállásáról, az 1.
melléklet szerint. A tanulói, hallgatói jogviszony fennállását iskolalátogatási igazolással
bizonyítani kell.
(2) Aki a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, azt a támogatás késedelmi kamatokkal
növelt összegének visszafizetésére kell kötelezni.
6. §
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e rendelet szerinti támogatás
nyújtására.
7.§
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba és 2019. november 1. napján hatályát veszti.

Forró Zsolt
polgármester
Kihirdetve: 2019. július hó 30.

Polgár Beatrix
jegyző

Polgár Beatrix
jegyző

1. melléklet a 11/2019.(VII.30.) önkormányzati rendelethez.
KÉRELEM
iskolakezdési támogatásához
Kérelmező:
Családi és utóneve(i):
Születési családi és utóneve(i):
Születési helye, ideje:
Anyja születési családi és
utóneve(i):
Lakóhelye:
Bejelentett tartózkodási helye:
Társadalombiztosítási
azonosító jele (TAJ szám):
Családi állapota (nem kötelező
megadni):
Állampolgársága (nem
kötelező megadni):
Telefonszáma (nem kötelező
megadni):
Közép- és felsőfokú
oktatásban részesülő
kérelmező esetén oktatási
intézmény megnevezése:
II.
Házastárs (élettárs)
Családi és utóneve(i):
Születési családi és utóneve(i):
Születési helye, ideje:
Anyja születési családi és
utóneve(i):
Lakóhelye:
Bejelentett tartózkodási helye:
Társadalombiztosítási
azonosító jele (TAJ szám):
Családi állapota (nem kötelező
megadni):
Állampolgársága (nem
kötelező megadni):
Telefonszáma (nem kötelező
megadni):

III.
Kérelmező családjában élő általános, vagy középfokú köznevelési intézmény nappali
tagozatán tanuló gyermek(ek)
1/ Gyermek családi és
utóneve(i):
Születési helye, ideje:
Anyja születési családi és
utóneve(i):
Társadalombiztosítási
azonosító jele (TAJ szám):
Lakóhelye:
Bejelentett tartózkodási helye:
Iskola neve, címe:
Osztály:
Képzési forma:

2/ Gyermek családi és
utóneve(i):
Születési helye, ideje:
Anyja születési családi és
utóneve(i):
Társadalombiztosítási
azonosító jele (TAJ szám):
Lakóhelye:
Bejelentett tartózkodási helye:
Iskola neve, címe:
Osztály:
Képzési forma:

3/ Gyermek családi és
utóneve(i):
Születési helye, ideje:
Anyja születési családi és
utóneve(i):

Társadalombiztosítási
azonosító jele (TAJ szám):
Lakóhelye:
Bejelentett tartózkodási helye:
Iskola neve, címe:
Osztály:
Képzési forma:

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók, egyéb személyek:
Név:

Születési év,
hónap, nap:

Társadalombiztosítá Hozzátartozó m.:
si azonosító jele (TAJ
szám):

A benyújtásának feltétele: közép-és felsőfokú oktatási intézményben tanulók esetében
iskolalátogatási igazolás.
Benyújtási határidő: szeptember 30.
Tudomásul veszem, hogy a határidőn túl benyújtott kérelmek elbírálására nincs lehetőség.
A közölt adatoknak az ellátáshoz és nyilvántartásához kapcsolódó felhasználásához, valamint
a törvényben meghatározott statisztikai célú adatfeldolgozásához hozzájárulok.
Kelt…………………….., 20 ……………………………..

…………………………………………
kérelmező aláírása

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Az iskolakezdési támogatásról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban:
Tervezet) foglaltak várható hatásai
A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:
E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni:
1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
- társadalmi hatásai: A tervezet a gyermekes családok számára biztosít segítséget a
beiskolázási kiadásokhoz.
- gazdasági hatása: a Tervezetnek jelentős gazdasági hatása a településre nincsen.
- a Tervezet költségvetési hatása: a tervezet alapján kifizetendő támogatás összegét
minden évben a költségvetési rendeletben kell biztosítani.
2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A tervezetnek a környezetre és az
egészségre közvetlen hatása nincsen.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A tervezet elfogadásával járó adminisztratív feladatokat a Kirendeltség szociális
ügyekkel foglalkozó ügyintézője látja el. A kérelmek befogadása, határozat, a
támogatások kifizetése átmenetileg többlet feladatot jelent.
4. A jogszabály megalkotásának szükségesség
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A tervezet a települési támogatások egyik formáját tartalmazza, amelynek bevezetését
a Képviselő-testület mérlegeli és dönti el.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a
Kirendeltség személyi és tárgyi feltételeiben rendelkezésre állnak.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezők
számára megállapítsa azokat a helyi szabályokat, amelyek segítséget nyújtanak a gyermekek,
fiatalkorúak, fiatal felnőttek és azok hozzátartozóinak az alaptörvényben foglalt alap- közép és
felsőfokú oktatáshoz való jogainak érvényesítéséhez. Segítséget nyújtson a beiskolázással járó
kiadásokhoz.

