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6. Napirend 
 

E L Ő T ER J E S Z T É S 
települési óvodáztatási és iskolakezdési támogatás nyújtásáról 

 
 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Az elmúlt évben a Tolmács községben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Tolmács 
településen tartózkodó:  

− óvodás gyermeket nevelő szülő vagy törvényes képviselő gyermekenként egyszeri 6.000,- 
Ft; 

− az általános iskolai oktatásban (1-8. évfolyamon) részt vevő tanulót nevelő szülő vagy 
törvényes képviselő gyermekenként egyszeri 8.000,- Ft; 

− szak-és középiskola nappali tagozatos oktatásában részt vevő tanulót nevelő szülő vagy 
törvényes képviselő gyermekenként egyszeri 10.000,- Ft 

támogatásban részesült.  
2021. évben ez összességében 914 ezer Ft támogatás kifizetést jelentett. 
 

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 
részletezése az egyéb nem intézményi ellátások címszó alatt tartalmazza az iskoláztatási és 
óvodáztatási támogatás előirányzatát is. 
A tervezet a 2021. évi létszámadatokkal és támogatási összegekkel 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. 
Az óvodáztatási és 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 gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 6/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet 11.§-a 
szerint, az önkormányzat - hivatalból, jövedelemre való tekintet nélkül - a tanévkezdés és 
iskoláztatás megkönnyítése érdekében a községben lakóhellyel rendelkező általános iskolai és 
középiskolai nappali tagozatos tanulók, továbbá a felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló 
fiatal felnőttek részére a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében 
iskoláztatási támogatást biztosíthat. Az iskoláztatási támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás 
(tankönyvek, iskolaszerek vásárlása) formájában is nyújtható. 
 
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 
óvoda- és iskolakezdési támogatás kérdésében döntést hozni szíveskedjen. 
 
 
Tolmács, 2022. év július 20. 
 

 

 

 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
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Határozati javaslat 

 
Tolmács Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
___/2022. (VII.__.) határozata 

 
az óvoda- és iskolakezdési támogatásról 

 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésében egyéb nem intézményi ellátások előirányzatán belül települési óvodáztatási és 
iskolakezdési támogatás kiadásaira előirányzott összeg terhére óvodáztatási és iskolakezdési 
támogatás kifizetését rendeli el. 
 
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 vagy törvényes képviselő részére gyermekenként egyszeri 
6.000,- Ft; 

− az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulót nevelő szülő vagy törvényes képviselő 
részére gyermekenként egyszeri 8.000,- Ft; 

− szak- és középiskola nappali tagozatos oktatásában részt vevő tanulót nevelő szülő vagy 
törvényes képviselő részére gyermekenként egyszeri 10.000,- Ft 

rendkívüli támogatást nyújt.  
 
Az óvoda- és iskolakezdéshez nyújtott támogatást 2022. szeptember 30-ig lehet kérelmezni az 
önkormányzati hivatalban az erre rendszeresített nyomtatványon, a tanulói jogviszony 
igazolásával. A megállapított támogatás 2022. október 31-ig kerül kifizetésre az Önkormányzat 
pénztárából. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatással kapcsolatos hatáskör 
gyakorlására, valamint a támogatás kifizetésére. 
 
 
 
Határidő: 2022. október 31. 
Felelős: polgármester 
 


