
3. Napirend 
ELŐTERJESZTÉS 

iskolakezdéssel összefüggő önkormányzati támogatások 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A) 
Az elmúlt évben az általános iskolai, középiskolai és főiskolai-egyetemi nappali tagozatos tanulók 
szülei a tanév kezdete előtt beiskolázási segélyt kaptak. 2009. évben ez a támogatás differenciált volt:   
 
             - 49 fő általános iskolás tanuló részére:                    4.000 Ft/tanuló         összesen   196.000 Ft 
             - 54 fő középiskolás tanuló részére:                         6.000 Ft/tanuló         összesen    324.000 Ft   
              - 11 fő felsőfokú nappali tagozatos tanuló részére:  5.000 Ft/tanuló        összesen     55.000 Ft 
Összesen:  114 fő                                                                                                                      575.000Ft                 
 
Az óvodás gyermekek támogatására az Óvoda Szülői Munkaközössége a 2009.09.15-i óvodai 
gyermek létszám (22 fő) figyelembevételével 1.000 Ft/fő támogatásban, összességében 22.000 Ft-ban 
részesült.  
 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.18.)  helyi rendelet részletezése az eseti 
pénzbeli szociális ellátás címszó alatt tartalmazza a beiskolázási segélyt is, összesen 600 ezer forint 
összeggel. 
A tervezet kb. 136 fő támogatottal és a 2009. évi beiskolázási segély összegének mértékével kalkulált. 
Ez természetesen csak terv, pontosan nem lehet tudni, hány tanulót érint, csak az iskolai év 
megkezdése után, mivel a nappali tagozatos középiskolai illetve főiskolai-egyetemi tanulónak a 
tanulói, hallgatói jogviszonyt igazolnia kell. 
Javasoljuk, hogy a 2010. évi beiskolázási segély összegének megfelelően, idén is differenciált 
támogatás kerüljön kifizetésre. 
A beiskolázási segély az Önkormányzat saját forrásából kerül kifizetésre, ez teljes egészében az 
Önkormányzat költségvetését terheli, állami támogatás erre a célra nem igényelhető. 
A segélyek kifizetéséhez szükséges a Képviselő-testület döntése, melyben meghatározza, hogy mely 
tanulók részére nyújt beiskolázási támogatást, illetve tanulónként mekkora összegben. 
 
B) 
Szintén az iskolásokkal kapcsolatos támogatás az iskolások éves utazási költségeinek megtérítése. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 91. § (9) bekezdése értelmében „a lakóhely, ennek 
hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat,- ha e törvény másképp nem rendelkezik 
– megtéríti a kötelező felvételt biztosító óvodába, illetve a kötelező felvételt biztosító iskolába való 
utazás költségeit”. 
Tolmácson csak az általános iskola 1-4 évfolyamai működnek. A törvény előírja, hogy az 
önkormányzat köteles megtéríteni a kötelező felvételt biztosító óvodába, illetve iskolába való utazás 
költségeit. A törvény értelmében tehát a Rétsági Általános Iskolában tanuló 5-8. évfolyamú  tanulók 
utazási költségeit kell megtérítenie az önkormányzatnak.  
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Tolmács-Rétság viszonylatban mindkét megállóból 
egységesen 5 km-es bérlettel lehet utazni. A havi tanulóbérlet ára 2010. február 1-jétől jelenleg 595 Ft, 
ez összesen 10 hónapra 5.950  Ft.  
Javasoljuk, hogy minden 5-8. évfolyamú  általános iskolai tanuló részére – függetlenül attól, hogy 
melyik iskolába jár – egységesen az 5 km-es éves tanulóbérlet árát figyelembevéve  6.000 Ft 
támogatást állapítson meg a képviselő-testület. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, illetve a 
határozati javaslatban döntést hozni. 
 
Tolmács, 2010. július 29. 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 



 
 

/2010. (VIII….) képviselő-testületi határozat 
(javaslat) 

 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskoláztatással kapcsolatos támogatási 
kérdésekben az alábbiak szerint határoz: 
 
A) 
 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében az eseti  pénzbeli szociális ellátások között beiskolázási 
segély céljából előirányzott összeg felhasználását a következők szerint határozza meg: 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács községben 2010. augusztus 15-én 
állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Tolmács településen tartózkodó:  
 
- általános iskolai oktatásban résztvevő tanulók, - beleértve a hatosztályos gimnázium első két 
osztályát és nyolcosztályos gimnázium első négy osztályát – 4.000 Ft/fő, 
 
- szak-és középiskola nappali tagozatos tanulói 6.000 Ft/fő, 
 
- 24. életévét be nem töltött főiskola és egyetem nappali képzésben résztvevő hallgatói 5.000 Ft/fő 
beiskolázási támogatásban részesülnek.  
 
Középiskolában nappali oktatási formában tanulók, valamint a főiskola és egyetem nappali 
tagozatos hallgatói részére 2010. szeptember 30-ig iskolai igazolás alapján fizethető ki a 
támogatás. 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tolmácsi intézmény óvodájába járó óvodás 
gyermekek 2010.09.15-ei létszáma alapján 1.000 Ft/fő óvodakezdési támogatást állapít meg az Óvoda 
Szülői Munkaközössége számára. 
 
Utasítja a képviselő-testület a jegyzőt, hogy az iskolakezdési, illetve tanévkezdési támogatás 
kifizetéséről és a tájékoztatás hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről intézkedjen. 
 
B)  
 
A képviselő-testület minden tolmácsi állandó lakosú és életvitelszerűen Tolmács településen 
tartózkodó 5-8. évfolyamon  általános iskolába járó tanuló részére az utazási költségek 
megtérítéseként 6.000 Ft összegű utazási költség hozzájárulást állapít meg. 
 
 
Határidő:   beiskolázási segély tekintetében 2010. október 30.  
      Utazási költség hozzájárulás tekintetében 2010. szeptember 15. 
 
Felelős:    Torma Andrea körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


