
Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2017. (VII. 14.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  

17/1997. (XI. 28.) rendelet módosításáról 

 

Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 17/1997.(XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el: 

 

l. § 

A rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:  

 

2. § (5) Az iskolakezdési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.  

 

2. § 

 

A rendelet III. fejezete 9/A §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

9/A §: A Képviselő-testület a 2017/2018. tanév kezdetére azon általános iskolás, közép- és felsőfokú 

intézményben tanulók részére, akiknek állandó lakcímük Halmaj községben van, és ahol a családban az 

egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 100.000.-Ft-ot, iskolakezdési támogatást biztosít segélykerete 

terhére, a következőkben foglalt feltételek szerint: 

 
1.) A Halmaj községben állandó lakóhellyel rendelkező alapfokú oktatási intézményben tanulók részére, 

természetbeni juttatás címén, ingyenesen biztosítja a füzetcsomagot.  

 

2.) Azok a középfokú intézményben tanulók, akik alanyi jogon tankönyvtámogatásra jogosultak, keresettel, 

jövedelemmel, nem rendelkeznek, függetlenül attól, hogy nappali vagy levelező oktatásban vesznek részt 

12.000.-Ft. iskolakezdési támogatásban részesülnek.  

 

3.) Azok a középfokú intézményben tanulók, akik alanyi jogon tankönyvtámogatásra nem jogosultak, keresettel, 

jövedelemmel, nem rendelkeznek, függetlenül attól, hogy nappali vagy levelező oktatásban vesznek részt 

20.000.-Ft. iskolakezdési támogatásban részesülnek.  

 

4.) Azon felsőfokú oktatási intézmények hallgatói, akik keresettel, jövedelemmel nem rendelkeznek, függetlenül 

attól, hogy nappali vagy levelező oktatásban vesznek részt 25.000.-Ft. iskolakezdési támogatásban részesülnek.  

 

5.) A középfokú oktatási intézményben tanulók, valamint a felsőfokú oktatási intézmények hallgatói legkésőbb  

2017. szeptember 30-ig iskolalátogatási igazolást kötelesek benyújtani. 

 

6.) Abban az esetben, ha valamely tanuló/hallgató tanulmányait nem kezdi meg, illetve október 1-ig abbahagyja, 

úgy a szülő a felvett iskolakezdési támogatást köteles legkésőbb 2017. október 16. napjáig a halmaji 

Önkormányzat számlájára visszafizetni. 

 

7.) A kérelmeket a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani legkésőbb 2017. augusztus 25-én 

13 óráig. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kifizetés 2017. augusztus 29-én 13 órától 16 óráig a 

házipénztárból történik a jogosultak részére.  

 

8.) Nem jogosult iskolakezdési támogatásra a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett 

gyermek.  

3.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. december 31. napján hatályát veszti. 

 

K.m.f. 

 

 

Tóth József s.k.     Tóth Ferencné s.k. 

polgármester           jegyző 


