
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2016. (XI. 13) önkormányzati rendelete 

a szociális juttatások rendszeréről szóló 8/2015. (VIII.24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdésében, 26.§-ában, 
32.§ (3) bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1. § Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális juttatások 

rendszeréről szóló 8/2015. (VIII.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 19. §-nak helyébe a következő rendelkezés lép 

 
„19. §(1) Az önkormányzat a tanévkezdéssel összefüggő kiadások enyhítése érdekében a 

nappali tagozatos általános vagy középfokú oktatási intézményben tanulói 
jogviszonnyal rendelkező Bodrog községben állandó lakóhellyel rendelkező 
életvitelszerűen is Bodrogon élő tanulók iskolakezdéshez kapcsolódó egyszeri 
települési támogatásra (a továbbiakban: iskolakezdési támogatás) való 
jogosultságot állapít meg. 

 
 (2) Az iskolakezdési támogatás jövedelemre való tekintet nélkül adható. 
 
 (3) Nem jogosult támogatásra az, aki az első szakma, érettségi megszerzése után 

tovább folytatja a tanulmányait, igy többek között: 
− nappali oktatás munkarendje szerinti OKJ szakképzés 
− technikusiszakképzés 
− bármely az első szakma, vagy érettségi utáni szakképzésben vesz részt. 

 
 (4) Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet e rendelet 1. számú 

melléklete szerinti formanyomtatványon lehet a Hetesi Közös Önkormányzati 
Hivatalnál benyújtani. 

 
 (5) Az iskolakezdési támogatás megállapítására irányuló kérelem tárgyév augusztus 1-

jétől szeptember 30-ig nyújtható be. 
 
 (6) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény 

igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói jogviszonyról. 
 
 (7) Az iskolakezdési támogatás összege 

a) általános iskolába járó gyermekenként 6.000,-Ft 
b) középiskolába járó gyermekenként 10.000,-Ft 

 
 (8) A képviselő-testület a 19. §-ban meghatározott iskolakezdési támogatás 

megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza át.” 



2. §  A Rendelet kiegészül e rendelet 1. mellékletét képező 1. melléklettel. 
 
3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Bodrog, 2016. szeptember 12. 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán 
 polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendeletet 2016. szeptember 13-án kihirdettem. 
 
 
 dr. Lukács Zoltán 
 jegyző 
 
  



1. sz. melléklet a 8/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez 
 

K É R E L E M  
I S K O L A K E Z D É S I  T Á M O G A T Á S  I G É N Y B E V É T E L É H E Z  

 

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:  

Neve:  

Születési neve:  

Anyja neve:  

Születési hely, év, hó, nap:  

Lakóhely:  

Tartózkodási hely:  

TAJ-szám: 

Állampolgársága:  

 

2. A kérelmező igényjogosult gyermeke(i): 

Név 
Születési hely, idő 

anyja neve 
Oktatási intézmény TAJ szám 

    

    

    

    

 

3. Kérelmemhez az alábbi mellékleteket csatolom:  

- 30 napnál nem régebbi általános iskolai tanuló jogviszonyt igazoló iskolalátogatási 

igazolás: ….. pld  

- 30 napnál nem régebbi középiskolai tanuló jogviszonyt igazoló iskolalátogatási 

igazolás: ….. pld 

- lakcímét igazoló hatósági bizonyítvány másolata ….pld 

 



4. Nyilatkozom, hogy az igényjogosult(ak) életvitelszerűen Bodrogon él(nek).  

 

5. Kijelentem, hogy az általam indított Bodrogi iskolakezdési támogatás megállapítása ügyben 

az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy 

intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést  

 

kérek / nem kérek*. 

 

6. Kérelmemnek helyt adó határozat esetén fellebbezési jogomról 

 

lemondok / nem mondok le*. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a 

szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrizheti. Hozzájárulok a 

kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, 

kezeléséhez. 

 

Dátum: ……………………., …………év ………..hó …….nap  

 

……………………………….. 

kérelmező aláírása 

 

*megfelelő rész aláhúzandó 

 


