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6 .  Napirend  
ELŐTERJESZTÉS 

Óvodáztatási és iskoláztatási támogatás nyújtása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az elmúlt évben a Tolmács községben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Tolmács településen 
tartózkodó:  

− óvodás gyermeket nevelő szülő gyermekenként egyszeri 4.000 Ft; 
− az általános iskolai oktatásban (1-8. évfolyamon) részt vevő tanulót nevelő szülő gyermekenként 

egyszeri 6.000 Ft; 
− szak-és középiskola nappali tagozatos oktatásában részt vevő tanulót nevelő szülő gyermekenként 

egyszeri 8.000 Ft 
támogatásban részesült.  
2016. évben ez összességében 592 ezer Ft támogatás kifizetést jelentett. 
 
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet részletezése 
az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás címszó alatt tartalmazza a beiskolázási támogatás 
nyújtását. 
A tervezet a 2016. évi létszámadatokkal kalkulál, mely természetesen csak terv, pontosan nem lehet tudni, 
hány tanulót érint, mivel a nappali tagozatos szak- és középiskolai tanulóknak a tanulói jogviszonyt 
igazolnia kell. 
 
A beiskolázási támogatás az Önkormányzat saját forrásából kerül kifizetésre, ez teljes egészében az 
Önkormányzat költségvetését terheli, melynek forrása a „pénzbeli hozzájárulás egyes szociális 
ellátásokhoz” címen juttatott állami támogatás. (2017. évre ezen a címen 2.500.000 Ft támogatásban 
részesül az önkormányzat, és ez az állami támogatás nyújt fedezetet többek között a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra, beiskolázási támogatásra, rendkívüli települési támogatásra). 
 
A támogatás kifizetéséhez szükséges a Képviselő-testület döntése, melyben meghatározza, hogy mely 
tanulók részére nyújt támogatást, illetve tanulónként mekkora összegben. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, illetve az 
óvodáztatással, iskoláztatással kapcsolatos támogatás kérdésében döntést hozni szíveskedjen. 
 
 
Tolmács, 2017. június 22. 
 
 Tisztelettel: 
 
 
  
    Hajnis Ferenc 
 polgármester 
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…../2017. (…..) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  

 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében az 
egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás együttes előirányzatán belül fedezetet biztosít az 
óvodáztatási-, és iskoláztatási támogatás kiadásaira. 
A képviselő-testület a Tolmács községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és 
életvitelszerűen Tolmács településen élő óvodás, valamint az általános iskolai és középiskolai oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonyban állók szülei, illetve eltartói részére az óvoda-, és 
iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére egyszeri rendkívüli támogatást nyújt a következők 
szerint:  

− óvodás gyermeket nevelő szülő részére gyermekenként egyszeri 4.000 Ft; 
− az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulót nevelő szülő vagy eltartó részére 

gyermekenként egyszeri 6.000 Ft; 
− szak-és középiskola nappali tagozatos oktatásában részt vevő tanulót nevelő szülő vagy eltartó 

részére gyermekenként egyszeri 8.000 Ft 
rendkívüli támogatást nyújt.  
 
Az óvoda- és iskolakezdéshez nyújtott támogatást 2017. szeptember 30-ig lehet kérelmezni az 
önkormányzati hivatalban, a tanulói jogviszony igazolásával. A megállapított támogatás 2017. október 
31-ig kerül kifizetésre az Önkormányzat pénztárában. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatással kapcsolatos hatáskör gyakorlására, 
valamint a támogatás kifizetésére. 
 

Határidő:  2017. október 31.  
Felelős: polgármester 


