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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

 Az önkormányzat  a  tanévkezdés megkönnyítése  érdekében kérelem nélkül,  hivatalból  a  település 
közigazgatási  területén  lakóhellyel  rendelkező  általános  iskolai  tanulók  részére  a  tanulmányok 
folytatásával  járó  anyagi  terhek  enyhítése  érdekében  beiskolázási  támogatást  biztosíthat,  a  család 
jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül. 
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 15/2004. (IX. 20.) számú rendeletének 6. §-a alapján.
az önkormányzat által fenntartott általános iskolába járó tanulók részére a támogatást az önkormányzat  
természetben nyújtja úgy, hogy a tanulók számára ingyenesen biztosíthatja a tankönyveket.
 Azon általános iskolai tanulókat, akik nem az önkormányzat által fenntartott általános iskolába járnak,  
az önkormányzat beiskolázási támogatásban részesítheti, amely támogatást készpénzben kell kifizetni. 
Az önkormányzat a középiskola, a főiskola vagy egyetem nappali tagozatán tanuló, lesenceistvándi  
lakóhellyel  rendelkező  tanulókat  (hallgatókat)  beiskolázási  támogatásban  részesítheti,  amely 
támogatást készpénzben kell kifizetni.  
A beiskolázási támogatási összegét a képviselő-testület a tárgyévi költségvetésének függvényében, az 
adott év szeptember 30-áig állapítja meg. 

A költségvetésben 2011.  évre  tervezett  keretösszeg:  800 ezer  Ft,  melyből  az  előzetes  számítások 
alapján  557.060  Ft  felhasználásra  kerül,  a  helyi   általános  iskolában  tanuló  diákok  tankönyv  
költségének átvállalása miatt. Jelenleg a támogatásra felhasználható összeg:  243.000 Ft. 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 2010. évben az önkormányzat a vidéken tanuló általános 
iskolai tanulókat 4.000 Ft,  a középszintű intézményben tanulókat 7.000 Ft,   a főiskolai, egyetemi  
hallgatókat 10.000 Ft beiskolázási támogatásban  részesítette. 
 
Az elmúlt évben összesen 42  gyermek támogatására került sor, 7 vidéken tanuló általános iskolás, 33 
középszintű iskolában tanuló gyermek, és 2 felsőoktatásban tanuló gyermek összesen  279. ezer forint  
összegben.

 Azon  tanulók,  hallgatók,  akik  normatív  jogcímen  részesültek  az  oktatási  intézménynél 
tankönyvkedvezményben, a helyi önkormányzattól plusz támogatást nem kaptak.

Előzetes felmérések alapján 2011. évben 10 fő vidéken tanuló  általános iskolás, 40 fő középszintű 
oktatási intézményben tanuló, valamint 7 fő főiskolai, egyetemi hallgató lesz.  A beiskolázási 
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támogatás igénybevételéhez szükséges a tanulói jogviszony igazolása, valamint igazolni kell a  tanuló, 
hallgató által fizetendő tankönyvek ellenértékének összegét, számlával vagy az intézmény által kiadott  
igazolással.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT A)  ...………/2011. (IX. …..)  Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete 
támogatja  azon nappali  tagozatos  oktatási  intézményben  tanulókat, 
hallgatókat,  akik  az  oktatási  intézményben  nem  vették  igénybe  a 
normatív tankönyvtámogatást, az alábbi összeggel:

Vidéki általános iskolás tanuló:  .......................Ft
Középszintű oktatási intézményben tanuló: .................................Ft
Főiskolai, egyetemi hallgató: .............................Ft

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

B)  ...………/2011. (IX. …..)  Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a 
2011/2012. tanévben az Önkormányzat forráshiányára tekintettel nem 
részesíti  beiskolázás  támogatásban  azon  nappali  tagozatos  oktatási 
intézményben tanulókat, hallgatókat, akik nem az Önkormányzat által 
fenntartott helyi általános iskolába járnak. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,

körjegyző

Lesenceistvánd, 2011. augusztus 9.

Tóth Csaba
polgármester
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