Csökmő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2016. (VIII. 24.) önkormányzati
rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 17/2015. (XI.26.)
rendelet módosításáról
Csökmő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (1) és (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében a 48. § (4)
bekezdésében és a 134/E. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 17/2015. (XI.26.) önkormányzati
rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontja az alábbi bg) ponttal egészül ki:
bg) iskolakezdési támogatás
2. §
A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 17/2015. (XI.26.) önkormányzati
rendelet az alábbi 15/A §-al egészül ki:
„15/A §
(1)
A képviselő-testület egyszeri iskolakezdési támogatást nyújt a településen élő
(állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező) általános iskolában, középiskolában, vagy
felsőfokú intézményben, nappali tagozaton tanuló diákok részére.
(2)
Az iskolakezdési támogatás, akkor folyósítható, ha a kérelmező nyilatkozik, hogy
olyan családban él, ahol az egy főre jutó jövedelem, nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 350%-át (99.750.-Ft).
(3)
Az iskolakezdési támogatás igénybevételének jogosultságát a közép és felsőfokú
intézményben tanulók esetében, tanulói jogviszony igazolással kell bizonyítani.
(4)
Az iskolakezdési támogatás összege 4.000.-Ft.
(5)
Az iskolakezdési támogatást, szeptember 15-ig lehet igényelni, melyet az
önkormányzat folyamatosan, de legkésőbb október 5-ig fizeti ki.
(6)
Az iskolakezdési támogatás odaítéléséről szóló döntést a képviselő-testület a
polgármesterre ruházza át.
(7)
A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre
indul. „

3. §
Ez a rendelet 2016. augusztus 25-én lép hatályba.
Nagy Tibor
polgármester

Csák Boglárka
jegyző
KÉRELEM
iskolakezdési támogatás iránt

Kérelmező (törvényes képviselő, vagy nagykorú gyermek, aki saját jogán kérelmezi)

Név:

……………………………………………………………………………….

Születési név:

……………………………………………………………………………….

Születési hely, idő:

……………………………………………………………………………….

Anyja neve:

………………………………………………………………………………

Lakcíme:

………………………………………………………………………………

TAJ száma:

………………………………………………………………………………

kérem, hogy részemre iskolakezdési támogatást szíveskedjenek megállapítani.
Abban az esetben is kérjük kitölteni, ha a kérelmező maga a jogosult.

A jogosult (tanuló, hallgató) neve, születési adatai:

Oktatási intézmény típusa

*
1.……………………………………………………………….......................................................
alap-, közép-, felsőfokú
2.)………………………………………………………………......................................................
alap-, közép-, felsőfokú
3.)……………………………………………………………………………………………..
………………......alap, közép-, felsőfokú
*a megfelelő aláhúzandó
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy családunkban az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a 99.750,- Ft-ot.
Csökmő, 2016.. …………………………
………………………………..
kérelmező
Kötelező mellékletek:
- középiskolások esetében iskolalátogatási igazolás,
- felsőoktatásban résztvevőknek hallgatói jogviszony igazolás
TÁJÉKOZTATÓ

Csökmő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati
rendelet módosításával egyszeri iskolakezdési támogatást nyújt a településen élő (állandó vagy
tartózkodási hellyel rendelkező) általános iskolában, középiskolában, vagy felsőfokú oktatási
intézményben, nappali tagozaton tanuló diákok részére.
• Az iskolakezdési támogatás, akkor folyósítható, ha a családban az egy főre jutó jövedelem,

nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át (99.750.-Ft).
Erről a kérelmezőnek jövedelemigazolást nem kell csatolni, büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkoznia szükséges.
• Az iskolakezdési támogatás igénybevételének jogosultságát iskolalátogatási-, vagy
hallgatói jogviszony igazolással kell bizonyítani a közép- és felsőoktatásban
résztvevőknek.
• Az iskolakezdési támogatás összege 4.000.-Ft/fő.

