
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/ 2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete az iskolai költségek megtérítéséről és 

a képzési támogatásokról a 2013/2014-es tanévben 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 

1. §  (1) Jelen rendelet a 2013/2014-es tanévben igénybe vehető támogatásokat 

szabályozza. 

(2) A jelen rendeletben szabályozott ellátásokra azok a gyerekek, diákok, tanulók 

jogosultak, akik legkésőbb 2013. január 1-jén már és a 2013/2014-es tanév ideje alatt 

is megszakítás nélkül Kékkúton lakóhellyel rendelkeznek, és akiknek a családjában az 

egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a hétszeresét nem 

haladja meg.  

(3) Jelen rendelet alkalmazásában  

a) a család, a jövedelem és az egy főre jutó jövedelem vizsgálata kapcsán a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései,  

b) köznevelési intézmények tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény rendelkezései 

az irányadóak. 

  

2. §  Az Önkormányzat az óvodai nevelésben részesülő gyerekek szülei részére az óvodai 

étkeztetés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 151. § (5) bekezdésben meghatározott normatív kedvezménnyel nem fedezett 

költségét fizeti ki. 

 

3. § Az Önkormányzat az általános iskolás gyerekek szülei részére az alábbi 

támogatásokat fizeti ki: 

(1) tankönyveik árának azon része, melyet nem fedez az állami támogatás; 

(2) az iskolai étkeztetés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésben meghatározott normatív 

kedvezménnyel nem fedezett költsége. 

 

4. § Az Önkormányzat a középfokú iskolába járó gyerekek szülei részére az alábbi 

támogatásokat fizeti ki: 

(1) tankönyveik árának azon része, melyet nem fedez az állami támogatás; 

(2) kollégiumi ellátásban részesülő gyerekek esetén kollégiumi ellátásuk díja;  

(3) utazási költséget, mely alatt értendő  

a) azon középiskolai tanulók utazási költsége, akik nem részesülnek kollégiumi 

ellátásban, így minden nap utaznak, esetükben a napi tömegközlekedési eszközzel 

történő oda- és visszautazásuk költsége; 

b) azon középiskolai tanulók utazási költsége, akik részesülnek kollégiumi ellátásban, 

így hetente egyszer utaznak haza, illetve vissza, esetükben a heti egyszeri 

tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazásuk költsége. 

 

5. § (1) Az Önkormányzat azon diákok részére, akik első diplomájuk megszerzéséért 

felsőfokú egyetemi vagy főiskolai oktatásban vesznek részt, az alábbi támogatásokat 

fizeti ki: 

a) tandíj; 

b) tankönyvek költsége; 

c) kollégiumi ellátás díja vagy albérleti díj; 



 

 

d) heti egyszeri oda-visszautazásuk díja. 

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontjába szereplő térítés helyett a jogosult választhat 

átalányt is, melynek összege havonta - 2013. szeptemberétől 2014. júniusáig - 50. 000 

Ft. 

 

6. §  (1) Az Önkormányzat az államilag elismert sikeres nyelvvizsgát tevő általános iskolás 

gyerekek, középfokú iskolába járó gyerekek, továbbá felsőfokú egyetemi vagy 

főiskolai oktatásban részt vevő diákok nyelvvizsgájának díját utólag megtéríti.   

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás az 1. § (1) bekezdésben 

meghatározott időszak alatt  

 a) egy darab államilag elismert „C” típusú; 

 b) egy darab államilag elismert „A” típusú; 

 c) egy darab államilag elismert „B” típusú; vagy 

 d) a b) és a c) pontban meghatározott típusú egy-egy darab államilag elismert 

 sikeres nyelvvizsga díjának megtérítésére használható fel.  

 

7. § (1) A támogatásokra irányuló kérelmeket írásban kell benyújtani az 

Önkormányzathoz. 

 (2) A kérelmekhez csatolni kell 

 a) a családban élők jövedelmét igazoló iratokat;  

 b) iskolalátogatási igazolást; 

c) a 6. §-ban meghatározott támogatás igénybevétele esetén a nyelvvizsga 

bizonyítványt. 

(2) A támogatásról a polgármester a kérelem beérkezését követő 30 napon belül dönt. 

 

8. § (1) A támogatások kifizetése utólag a jogosult által történő kifizetést igazoló számla 

vagy egyéb okirat benyújtásával történik.   

(2) Az első bekezdéstől eltérően az 5. § (2) bekezdésében meghatározott átalány 

kifizetése havonta minden hónap végéig történik. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl utólag (a félév befejezését követő 15 

napon belül) igazolni szükséges azt is, hogy a tanuló az adott félévet befejezte, ennek 

alapján csatolandó az adott félévi tanulmányokat lezáró bizonyítvány másolata. 

 

9. § Vissza kell fizetni a félév vonatkozásában előre kifizetett támogatást, amennyiben a 

tanuló: 

(1) az adott félévi tanulmányait nem fejezi be; 

(2) a 8. § (3) bekezdésében meghatározott igazolási kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

10. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.   

(2) Hatályát veszti Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az iskolai 

költségek megtérítéséről és a képzési támogatásokról a 2012/2013-es tanévre szóló 

11/2012. (XI. 3.) rendelete. 

 

 Pék László        dr. Szabó Tímea 

polgármester                  jegyző 

 
A kihirdetés napja: 

 

2013. október 4.         

dr. Szabó Tímea 

                         jegyző 


