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Nagybánhegyes község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

4/2017. (III.24.) Ör. rendelete 
a települési támogatásokról szóló 1/2015.(II.27.) Ör. számú rendelet módosításáról 

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) 
bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és pénzügyi, 
illetve Ügyrendi és jogi  bizottság véleményének kikérésével a települési támogatásokról 
szóló 1/2015.(II.27.) Ör. számú rendeletét (Továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ Az R. 4.§ g.) pontja hatályát veszti. 

2. § Az R. 3. Jövedelemtől független települési támogatás része a 10/B. bekezdéssel egészül 
ki: 

10/B. § 

(1) Tanévkezdési támogatásban részesíthető az a Nagybánhegyes Községben lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel rendelkező, a településen életvitelszerűen tartozódó 
személy/kérelmező aki, vagy akinek törvényes képviselője óvodai, iskolai igazolással 
igazolja tanulói/óvodai/hallgatói jogviszonyát. 

(2) A tanévkezdési támogatás összege 5.000 Forint/iskolai/óvodai/hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező személyenként. 

(3) A tanévkezdési támogatás igényelésről szóló kérelmet minden év augusztus 1. napjától 
augusztus 15. napjáig van lehetőség benyújtani. A kérelem nyomtatvány a rendelet 2. 
sz. mellékletét képezi. 

3.§ Az R. az e rendelet mellélete szerinti „2. sz. melléklet az 1/2015.(II.27.) Ör. rendelethez.” 
elnevezésű e rendelet 1. sz. mellékletével egészül ki. 

4. § Az R. 18.§ d.) és e) pontokkal egészül ki az alábbiak szerint: 

d. lakhatási támogatás megítélése, 

e. tanévkezdési támogatás megítélése. 

5.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és kihirdetését követő napon hatályát veszti. 

Nagybánhegyes, 2017. március 23. 

 Farkas Sándor Giliczó Pálné 
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2017. március 24. 

 Giliczó Pálné 
 jegyző 



 
 

1. sz. melléklet a 4/2017.(III.24..) rendelethez. 
2. sz. melléklet az 1/2015.(II.27.) Ör. rendelethez. 

 
 

Kérelem 
tanévkezdési támogatás megállapítása iránt 

 
 

1. Kérelmező személyes adatai 
Neve: 
Születési neve: 
Anyja neve: 
Születési helye, ideje: 
Lakóhely: 
Tartózkodási hely: 
 

2. Kérelmező/ kérelmező törvényes képviselőjének nyilatkozata: 
 
Alulírott ………………………………… kérelmező kijelentem, hogy a mellékelt jogviszony 
igazolással igazolom iskolai/hallgatói jogviszonyomat. Nyilatkozom, hogy …………. évben 
tanévkezdési támogatást igénylek Nagybánhegyes Község Önkormányzatától. 
 
 
Alulírott ………………………….. törvényes képviselő, 
……………………………nevű………………………. (szül.hely,idő) 
…………………………………………( lakóhely/tartózkodási hely) gyermekem esetében kijelentem, 
hogy a mellékelt jogviszony igazolással igazolom óvodai/iskolai jogviszonyát. Nyilatkozom, hogy 
…… évben tanévkezdési támogatást igénylek Nagybánhegyes Község Önkormányzatától. 
 
 
Tájékoztató: 
A kérelemhez óvodai/iskolai/hallgatói jogviszony igazolást kell csatolni. 
 
 
Alulírott kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, Tudomásul veszem, 
hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban meghatározott módon vissza 
kell térítenem. 
 
 
Nagybánhegyes, ……év…………hó…nap. 
 
 
 
 
  …………………… 
 
  kérelmező
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