
KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 16/2020.(VIII.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a települési támogatásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Kevermes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ában és 132.§ (4) bekezdésében, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, és a 
131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1.§ 

A települési támogatásról szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2.§ (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A Képviselő-testület a települési támogatással kapcsolatos feladat- és hatásköreinek gyakorlását - 
a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -, valamint a köztemetéssel kapcsolatos hatáskörét a Szociális, 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságra ruházza át.” 

2.§ 

Az R. 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A lakhatáshoz kapcsolódó támogatással és az iskolakezdési támogatással kapcsolatos hatáskörét 
a polgármesterre ruházza át.” 

3.§ 

Az R. kiegészül a következő 8/B §-sal: 

„8/B. § (1) Iskolakezdési támogatásra jogosult a Kevermesen bejelentett lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen Kevermesen élő szülő, törvényes képviselő vagy nevelőszülő, akinek saját 
háztartásában nevelt gyermeke a tárgyév szeptemberében kezdődő tanévben 1-12. évfolyamon 
nappali rendszerű oktatásban vesz részt, illetve a Kevermesen bejelentett lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen Kevermesen élő 18. életévét betöltött személy, aki a tárgyév szeptemberében 
kezdődő tanévben szakma vagy diploma megszerzésére irányuló nappali rendszerű oktatásban vesz 
rész. 
(2) Támogatásra jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át. 
(3) Az iskolakezdési támogatás a családok részére a tanévkezdéssel kapcsolatos többletköltségekhez 
nyújtott egyszeri pénzbeli támogatás. 
(4) Az iskolakezdési támogatás egy gyermekre tekintettel évente egy alkalommal állapítható meg. 
(5) Az iskolakezdési támogatás összege általános iskolában tanuló gyermek után 20.000.-Ft, 

középiskolában tanuló gyermek után 25.000.- Ft, főiskolai hallgatók részére 30.000.- Ft. 

(6) Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti nyomtatványon kell 
benyújtani a kérelemben felsorolt dokumentumokkal. 
(7) A támogatás kifizetése az önkormányzat házipénztárából történik minden év augusztus 1-től 
október 31-ig. 

(8) A támogatást a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül lehet igényelni, melynek 
elmulasztása jogvesztő.” 

4.§ 

Az R. kiegészül ezen rendelet mellékletét képező 3. melléklettel. 
5.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

                                    Lantos Zoltán                                     Recskiné Molnár Éva 

                                    polgármester                                                  jegyző 
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Melléklet a 16/2020.(VIII.8.) önkormányzati rendelethez [3. melléklet a 4/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelethez] 

 

KÉRELEM  
Iskolakezdési támogatás megállapítására 

Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 
támogatásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 8/B. §-a szerint. 

(Nagykorú személy saját jogán, kiskorú személy esetében törvényes képviselő kérelmezheti a 
támogatást.) 

 

I. Az igénylő adatai: 
1./ Kérelmező neve /születési név is /  _________________________________________________  

Születési helye:   ___________________________ ____________________________________ 

Születési ideje: _________________________________________________________________ 

Anyja neve:____________________________________________________________________ 

Lakóhelye: ___________________________________________________________________  

Tartózkodási helye: ____________________________________________________________  

Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: ____________________________________ 

Elérhetőség: ________________________________________________ 

2./ Állampolgársága : magyar, …………………….(bevándorlási, letelepedési engedéllyel 
rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert (a megfelelő rész aláhúzandó) 
Státuszt elismerő határozat száma:_______________________________ 

 

II. A kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása 

 

1. A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

 
   Név    anyja        rokonsági   születési   TAJ szám 

 (leánykori is)   neve           fok    hely, idő 

 

 

a)…………....................................................................................................................... ........................................... 

b)........................................................................................................................... ....................................................... 

c).................................................................................................................................................. ................................ 

d)……………………………………………………………………………………………………………..……… 

e) ……………………………………………………………………………….…………………………………… 

f)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

g)………………………………………………………………………………………………………………….. 
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III.  
 

Az iskolakezdési támogatást saját jogon kérelmezem (jelölje X-szel): 

 

Oktatási intézmény neve Oktatási intézmény címe 

  

 

Az iskolakezdési támogatást az alábbi személyekre kérem megállapítani: 
 

Név Oktatási intézmény neve Oktatási intézmény címe 

   

   

   

   

 

 

  

   

 
IV. Jövedelmi adatok* 

A jövedelmek típusai Kérelmező 
jövedelme 

A 

közös 

háztartásban élő 
házastárs (élettárs) 

jövedelme 

A kérelmező családjában élő egyéb 
rokon jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli ellátás 
(FHT, RSZS, ápolási díj, stb.) 

      

3.    Ingatlan, ingó 
vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni  értékű jog 
átruházásából származó 
jövedelem 

      

4. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű 
ellátások 

      

5.      A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (GYES, GYED, 
GYET, családi pótlék, 
gyermektartás díj, stb.) 

      

6. Munkaügyi szervek által       
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folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

7.        Föld és bérbeadásából 
származó jövedelem 

      

8.      Egyéb (pl.: ösztöndíj)       
9. Összes jövedelem       

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ____________________Ft/hó. 
 

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek 
valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) 
 
V. Egyéb nyilatkozatok: 
 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - 

ellenőrizheti. Tudomásul veszem továbbá, hogy a Kevermes Nagyközség Önkormányzatához a 

benyújtott igazolások, nyilatkoztatok tartalmát az alábbiak szerint ellenőrizheti: 
a) megkeresheti az illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatalt, 
b) megkeresheti a személyi adat és lakcímnyilvántartó szervet, 
c) lekérdezheti és adatot egyeztethet a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások nyilvántartási 
rendszerén keresztül, 
d) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót. 
 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról 
lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 
 

 

Alulírott nagykorú kérelmező kijelentem, hogy ____________ év _________ hónap ___________ 

napja óta életvitelszerűen Kevermesen élek. 
 

Alulírott mint a kiskorú törvényes képviselője kijelentem, hogy a III. pontban feltüntetett 
gyermeke(i)m ____________ év _________ hónap ___________ napja óta életvitelszerűen 
Kevermesen él(nek). 

 

 

Kevermes,   ____év ___________________ hó _____ nap 

 

 

 

 

       …………………………………….. 
kérelmező (szülő) aláírása 
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A kérelméhez  csatolni kell az alábbi iratokat: 
- az Ön, valamint az Önnel közös háztartásában élő személyek a kérelem benyújtását 

megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolást. A jövedelmekről a típusának 
megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát (év elején kiküldött nyugdíjösszesítő, 
valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény, munkáltatói kereseti igazolás, tartásdíj összegét 
igazoló csekkszelvény vagy bankszámlakivonat stb.) kérjük csatolni,  

- rendszeres jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén nyilatkozat alkalmi 

munkavégzésből, vagy egyéb tevékenységből származó jövedelméről, 
- vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt 

szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló könyvelői igazolást, 
- a III. pontban feltüntetett személyekre vonatkozóan iskolalátogatási igazolást, illetve 

hallgatói jogviszony-igazolást. 

 

 

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem tárgyév augusztus, szeptember, 

október hónapjaiban terjeszthető elő. 
 

A határidő elmulasztása jogvesztő. 
 

 
 


