
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

a tanév, nevelési év kezdetének, valamint az intézményi gyermekétkeztetés díjának 

támogatásáról szóló 

16/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 
/Egységes szerkezet/ 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 131. § (1) 

bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva - Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) 

önkormányzati rendelet 32. § (2) bekezdés ab) pontjában meghatározott véleményezési 

jogkörében eljáró Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, 

Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottsága véleményének ismeretében - a 

következőket rendeli el: 

 
I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának célja, hogy enyhítse az óvodába és iskolába járó 

gyermeket nevelő családok anyagi terheit, valamint a szülőket arra ösztönözze, hogy a kiszombori 

óvodába és iskolába írassák be gyermekeiket, ezzel biztosítva az intézmények működéséhez 

szükséges gyermeklétszámot. 

 

2. § 

 

E rendelet célja, hogy egységes szabályozását adja azoknak az ellátásoknak, amelyekkel 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a közigazgatási területén élő gyermeket nevelő és 

gyermeküket a kiszombori óvodába és iskolába írató szülőket segíti, ennek érdekében 

meghatározza:  

a) a helyi önkormányzat által biztosított ellátások formáit, 

b) a támogatás iránti kérelem benyújtásának módját és egyéb eljárási szabályokat, 

c) az ellátásokra vonatkozó jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

 

3. § 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata e rendeletben meghatározott gyermekjóléti 

támogatásokat nyújtja, a továbbiakban meghatározott feltételek szerint. 

 

4. §  

 

A rendelet hatálya kiterjed a Kiszombor nagyközség közigazgatási területén bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Kiszomboron élő 

gyermekekre és családjukra. 

 

 

 

 

 



 

II. fejezet 

A tanév, nevelési év kezdetének támogatása 

 

5. § 

 

(1) 1A tanév és a nevelési év kezdésének a gyermeket nevelő családokra rótt anyagi terhére 

tekintettel vissza nem térítendő támogatásban részesül azon szülő, gondviselő vagy más 

törvényes képviselő (a továbbiakban: szülő), akinek a családjában az egy főre jutó nettó 

jövedelem nem haladja meg a 150.000 Ft-ot és  

a) óvodáskorú gyermeke a Kiszombori Karátson Emília Óvodába jár,  

b) általános iskolás korú gyermeke a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola 

tanulója, 

c) az általános iskolás tanuló vagy az óvodás a kiszombori intézményektől eltérő 

intézménybe jár és a szülő a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság által kiállított szakvéleménnyel igazolja, hogy a gyermek integráltan nem 

nevelhető, vagy foglalkoztatható, a gyermekét sajátos nevelési igénye, fogyatékossága 

miatt a település intézményében ellátni nem tudják,  

d) gyermeke általános iskolai tanulmányait befejezte, de közoktatási intézmény nappali 

tagozatán tanul, és családi pótlékra jogosult. 

 

(2) A kiszombori intézményekkel jogviszonyban álló tanulók, óvodások adatainak egyeztetése 

miatt meg kell keresni az intézményvezetőket. 

 

(3) A kiszombori intézménytől eltérő intézménybe járó gyermek esetén a kérelemhez mellékelni 

kell iskolalátogatási igazolást.  

 

(4) A tanév és a nevelési év kezdetének támogatásáról a képviselő-testülettől átruházott 

hatáskörben a polgármester egyedi határozattal dönt.  

 

(5) A kérelem benyújtására csak az egyik szülő jogosult. A szülő a tárgyév szeptember 30-ig 

nyújthatja be kérelmét és nyilatkozatát a család egy főre jutó nettó jövedelméről.  

 

(6) Az iskolai oktatási év kezdetére megállapított támogatás mértéke 8.000,- Ft gyermekenként.  

 

(7) Az óvodai nevelési év kezdetére megállapított támogatás mértéke 5.000,- Ft gyermekenként. 

 

(8) A tanév, nevelési év kezdetének támogatása természetbeni támogatás formájában 

fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható utalvány 

(gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány) formájában kerül kifizetésre a jogosult szülő részére. 

 

(9) A szülő az utalványt a Kiszombori Polgármesteri Hivatal házipénztárában veheti át. Az 

átvétel időpontjáról a jogosult külön értesítést kap. 

  

                                                           
1 Módosította a 19/2017.(VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2017. június 29. napjától. 



 

III. fejezet 

Intézményi gyermekétkeztetés díjának támogatása 

 

6. § 

 

(1) Az intézményi gyermekétkeztetés díjának támogatása (továbbiakban: gyermekétkeztetési 

támogatás) állapítható meg, ha a gyermeket nevelő család önhibáján kívül eső okból 

rendkívüli szociális nehézséggel terhelt életkörülmények között él, mely miatt a gyermek 

megfelelő élelmezésének biztosítása veszélyben van. 

 

(2) Gyermekétkeztetési támogatás állapítható meg, ha  

a) a szülő saját háztartásában gyermekintézményi ellátást igénybe vevő kiskorú 

gyermeket vagy olyan fiatal felnőttet nevel, aki középfokú oktatási intézmény nappali 

tagozatán tanul, és  

b) a család 

ba) nem rendelkezik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 19. § (7) bekezdésében meghatározott 

vagyonnal, és  

bb) az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíjminimum összegének 200 %-át. 

 

(3) A gyermekétkeztetési támogatás megállapításáról a képviselő-testülettől átruházott 

hatáskörben a polgármester dönt. 

 

7. § 

 

(1) A gyermekétkeztetési támogatást a szülő kérelme alapján és a 8. § (1) bekezdésében foglalt 

időszak figyelembevételével, de legfeljebb a kérelem benyújtását követő hónap első napjától 

kell megállapítani, a kérelem a Kiszombori Polgármesteri Hivatalnál terjeszthető elő. 

 

(2) A támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőt kötelezni kell saját, illetve a közös 

háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól hivatalos igazolás benyújtására.  

 

(3) Jövedelem igazolására elfogadható irat különösen: munkáltató által kiállított átlagkereset-

igazolás, fizetési jegyzék, postai feladóvevény, nyugdíjszelvény, pénzintézeti igazolás és az 

ellátást folyósító szerv határozata. 

 

(4) Aktív korú nem foglalkoztatott kérelmező esetében igazolást kell benyújtani arról, hogy 

regisztrált munkanélküli, legalább 3 havi rendszerességgel kapcsolatot tart a területileg 

illetékes munkaügyi központtal.  

 

(5) Szükség esetén a jövedelmi, vagyoni viszonyok tisztázása érdekében az állami adóhatóság – 

megkeresést követően - közli a támogatást igénylő, valamint - írásbeli felhatalmazás alapján 

- az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személy személyi 

jövedelemadójának alapját. Az eljárás során adat kérhető a polgárok személyi adatait és 

lakcímét nyilvántartó szervtől, valamint az ingatlanügyi hatóságtól a támogatásra való 

jogosultság megállapítása céljából. 

 

 

 



(6) Környezettanulmány lefolytatása nem kötelező, kivéve, ha az érdemi döntés meghozatalához 

a tényállás tisztázása céljából a kérelemben benyújtott nyilatkozatban és igazolásban szereplő 

adatok valódiságának, vagy a jogosultság feltételeinek meglétét környezettanulmány útján 

kell ellenőrizni. 

 

(7)  Amennyiben a jövedelemnyilatkozatban foglaltak tekintetében – hivatalos tudomásszerzés, 

vagy környezettanulmány lefolytatása alapján – kétség merül fel, fel lehet hívni a kérelmezőt 

az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit 

igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek 

meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a 

fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.  

 

(8) A helyszínen történő környezettanulmány lefolytatásának jogellenes megakadályozása esetén 

az együttműködés hiánya miatt az eljárást meg kell szüntetni. 

 

8. § 

 

(1) A gyermekétkeztetési támogatásra jogosító időszak (továbbiakban: jogosultsági időszak) 

legfeljebb tíz hónap (szeptember 1-től június 30-ig). 

 

(2) Kérelem benyújtására legkorábban az étkezés igénybevételét megelőző hónapban van 

lehetőség.  

 
(3) A gyermekétkeztetési támogatás havi összege 

a) gyermekenként – a b) pontban foglalt kivételével – 3.000,- Ft, mely összeget 1.500,- 

Ft-ra kell módosítani – amennyiben a gyermek részére a gyermekintézmény 50 %-os 

normatív étkezési kedvezményt állapít meg – a térítési díj módosítását követő naptól, 

b) gyermekenként 1.500,- Ft, ha a gyermek részére a gyermekintézmény 50 %-os 

normatív étkezési kedvezményt állapít meg. Ezt az összeget 3.000,- Ft-ra kell 

módosítani a térítési díj módosítását követő naptól, amennyiben a gyermek  

50 %-os normatív étkezési kedvezményre való jogosultsága megszűnik. 

 

(4) A gyermekétkeztetési támogatás a jogosultsági időszak alatt havonta az adott hónap 5. 

napjáig kerül kiegyenlítésre 

a) a kiszombori intézmények esetében pénzforgalom nélküli tranzakcióval, 

b) nem kiszombori intézmény esetében átutalással az intézmény számlaszámára. 

 

9. §  

 

(1) Ha a gyermekétkeztetési támogatásra jogosult gyermek a jogosultsági időszak alatt 

intézményt vált, a még fel nem használt a gyermekétkeztetési támogatást minden esetben 

vissza kell utalni az önkormányzat számlájára. Az új gyermekintézményre vonatkozó térítési 

díj támogatásról új kérelem alapján kell dönteni.  

 

(2) A jogosultsági időszak alatt folyósított a gyermekétkeztetési támogatásból fel nem használt 

összeget az időszak lejártát követően 30 napon belül a gyermek nevének, szülője nevének és 

lakcímének feltüntetésével vissza kell utalni 

a) kiszombori intézmény esetén pénzforgalom nélküli tranzakcióval, 

b) nem kiszombori intézmény esetén az önkormányzat elszámolási számlájára utalással. 

 
 
 



(3) Amennyiben a kedvezményezett gyermek szülője az étkeztetést nem igényli meg, vagy a 

normatív kedvezményben változás történt, az intézmény köteles azt a tudomásszerzéstől 

számított 15 napon belül írásban bejelenteni. 

 
(4) A gyermekétkeztetési támogatás megszüntetéséről kell rendelkezni, ha  

a) a kedvezményezett gyermek szülője az étkeztetést nem igényli meg, vagy a gyermek 

nem veszi igénybe, 

b) a gyermek nevelésbe vételét rendelték el, 

c) a szülő vagy a gyermek kiszombori lakcíme megszűnik, 

d) a gyermek a Gyvt. alapján 100 %-os normatív kedvezményre szerzett jogosultságot, 

e) a gyermekintézmény jelzése szerint a kedvezményezett gyermek tanulói jogviszonya 

megszűnt, 

f) a jogosult kérelmére, 

g) a szülő a gyermekétkeztetési díj őt terhelő részét nem egyenlíti ki. 

 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

10. § 

 

A rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és a Gyvt. szabályait kell 

alkalmazni. 

 

11. §  

 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.  

 

 

Szegvári Ernőné sk.      Dr. Kárpáti Tibor sk. 

    polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2015. augusztus 26. 

     

 

Dr. Kárpáti Tibor sk. 

          jegyző 

 

Módosította: 19/2017.(VI. 28.) önkormányzati rendelet 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. június 28. 

 

Dr. Kárpáti Tibor  

          jegyző  

 

 

 
 


