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ELŐTERJESZTÉS
Iskola és óvodakezdési támogatás megállapítása
Tisztelt Képviselő - testület!
2019. évben ismét előterjesztést teszek iskola és óvoda kezdési támogatás megállapítása céljából.
A támogatás célja, hogy a családoknak enyhítsük a gyermekeik óvodáztatási és iskoláztatási költségeit, óvodásonként, tanulónként 10.000 Ft összeg megállapítására teszek javaslatot. A támogatás a Nagycenken életvitelszerűen lakó (lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező) gyermekek részére jár, annak kifizetése a törvényes képviselő részére történik meg.
Az előterjesztés indoka az, hogy idei évben is, a tavalyi évhez hasonlóan, bár attól jóval kevesebb összeget, de még mindig az önkormányzat több, mint 6 millió Ft összeget kap, kötött felhasználással szociális ellátások, támogatások kifizetése céljából. Ez a tavalyi évhez képest 5 millió Ft összeggel kevesebb.
Ez a szociális normatíva az éves költségvetésbe betervezésre került, amit 12 hónap leosztással, a
havi normatívában folyamatosan megkapunk.
Felhasználása kötött, csak szociális jellegű kifizetésre lehet fordítani, aminél az iskolakezdési
támogatás annak számít.
A jogosultságot minden esetben iskola - óvoda látogatási bizonyítvánnyal ( tényleges intézményi
jogviszony és intézménylátogatás szükséges ) kell igazolni. A támogatás megállapítása egyedi
határozat nélkül történne, a jogosultsági feltétel igazolása alapján lenne.
kb. 3-4 millió Ft összegű támogatást tudna így megállapítani az önkormányzat, aminek kifizetésére 1 hónap alatt, előzetes levél kiértesítése alapján kerülne sor, házipénztári kifizetéssel.
Javasolom a képviselő-testületnek a támogatás megállapítását!
……/2019.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete minden életviletszerűen Nagycenken
élő( Nagycenken lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező ) óvodás, általános iskolás,
középiskolás tanuló részére (az első szakma megszerzéséig) és nappali tagozatos felsőoktatásban tanuló részére (az első diploma megszerzéséig-mesterképzés is beleszámít) a 2019/2020.
tanévre egyszeri 10.000 Ft összegű támogatást állapít meg óvodáztatási, iskoláztatási költségek
enyhítése céljából.
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A kifizetés feltétele, hogy az intézménylátogatási igazolást ( tényleges intézményi jogviszony és
intézménylátogatás szükséges) a törvényes képviselő bemutassa.
A Nagycenki Széchenyi István Általános Iskolába és a Nagycenki Aranypatak Óvodába járó
óvodás és iskolás gyermekek részére nem szükséges igazolás, a jegyző közvetlenül megkéri az
intézményvezetőtől.
A kifizetést kizárólag 2019. október 1. és 31. között lehet megtenni, ezen időpont után nem lehetséges a támogatás felvétele.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az érintetteket levélben (Nagycenki oktatási
intézménybe járókat az intézmény útján) értesítse, és a kifizetési időszakban a pénzügyi munkatársak teljesítsék a házipénztári kifizetéseket.
Felelős: Pénzügyi munkatársak
Határidő: 2019.október 31.
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