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E L Ő T E R J E S Z T É S  

  
Előterjesztés tanév kezdési támogatás nyújtásáról 

Az elmúlt években koncepcionális szinten megfogalmaztuk, hogy lehetőségeinkhez mérten 

nagyobb hangsúlyt fektetünk a Szerepen élő tankötelezettségüket teljesítő gyermekek 

támogatására. A népesség-nyilvántartás adatai szerint jelenleg Szerepen bejelentett lakcímmel 

rendelkező kiskorúak száma életkoruk alapján az alábbiak szerint oszlik meg: 

  

3-6 év 81 fő 

7-10 év 86 fő 

11-14 év 75 fő 

15-18 év 95 fő 

Összesen 337 fő 

 

A fentiek mellett álláspontom szerint kiemelt támogatásban kell részesíteni a szerepi állandó lakosú 

főiskolán vagy egyetemen nappali tanulmányokat folytató hallgatókat is. Pontos adataink ezekről a 

személyekről nincs. Tavalyi évben 1 hallgató kapott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogram 

keretén belül támogatást.  

 

Tapasztalataink szerint a szeptemberi tanévkezdés sok család számára jelent komoly anyagi 

terhet, főként az általános iskolába járó gyermekeket nevelő családok fordulnak támogatásért 

az Önkormányzathoz.  

 

Fentiekre tekintettel javasolom, hogy az Önkormányzat a szerepi állandó lakosú óvodás 

gyermekeknek 2000 Ft értékű tisztasági csomag támogatást, a szerepi állandó lakosú alsó 

tagozatos gyermekeknek 2000 Ft értékű, a szerepi állandó lakosú felső tagozatos gyermeknek 

2500 Ft értékű tanszercsomag támogatást nyújtson. A szerepi állandó lakosú középiskolában 

nappali tanulmányokat folytató diákokat és a főiskolán és egyetemen nappali tanulmányokat 



folytató hallgatókat 5000 Ft összegű egyszeri vissza nem térítendő iskolakezdési támogatásban 

részesítsük.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.  

 

Határozati javaslat: 

 

1./ Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2017/2018-as 

tanévre vonatkozóan: 

 

- a szerepi állandó lakosú óvodás gyermekeknek 2000 Ft/fő értékű tisztasági 

csomag támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú alsó tagozatos gyermekeknek 2000 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást,  

- a szerepi állandó lakosú felső tagozatos gyermeknek 2500 Ft/fő értékű 

tanszercsomag támogatást, 

- a szerepi állandó lakosú középiskolában nappali tanulmányokat folytató diákokat 

5000 Ft/fő, 

- a főiskolán és egyetemen nappali tanulmányokat folytató hallgatókat 5000 Ft/fő 

összegű egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesíti. 

 

2./ A támogatási igény bejelentésére 2017. október 15-ig a Püspökladányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltségén van lehetőség. 

 

3./ Megbízza a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Városgazdálkodási Iroda 

vezetőjét, hogy a költségvetés szociális keret terhére 1.000.000.-Ft összeget a fenti célra 

különítsen el. 

 

4./ Megbízza a jegyzőt hogy a támogatás kiosztásáról, illetve kifizetéséről 2017. október 

31. napjáig szíveskedni intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóthné Verő Tünde polgármester 

 

Szerep, 2017. augusztus 22. 

 

 

 

         

            Tóthné Verő Tünde s.k.    

                polgármester  


