
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) 1 2 A 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 160.000 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 Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága 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) 3Az iskolai oktatási év kezdetére megállapított támogatás mértéke 10.000,- Ft 
gyermekenként.  
 
(7) 4Az óvodai nevelési év kezdetére megállapított támogatás mértéke 7.000,- 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. 
2
 Módosította a 15/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2018. július 1. napjától. 

3
 Módosította a 15/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. július 1. napjától. 

4
 Módosította a 15/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2018. július 1. napjától. 



 
III. fejezet 

Intézményi gyermekétkeztetés díjának támogatása 
 

6. §5 
 

7. §6 
 

8. §7 
 

9. §8 
 

IV. fejezet 
Záró rendelkezések 

10. §9 
 
A rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseit 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 sk. 
          jegyző  
 

 
Módosította: 15/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2018. június 27. 
 

Dr. Kárpáti Tibor  
          jegyző  

                                                           

5
 Hatályon kívül helyezte a 15/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2018. július 1. napjától. 

6
 Hatályon kívül helyezte a 15/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2018. július 1. napjától. 

7
 Hatályon kívül helyezte a 15/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2018. július 1. napjától. 

8
 Hatályon kívül helyezte a 15/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2018. július 1. napjától. 

9
 Módosította a 15/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2018. július 1. napjától. 


