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Bánk Község Önkormányzata Polgármesterének 

38/2021. (V.17.) 

határozata 

 

iskolakezdési és települési óvodáztatási  támogatás nyújtásáról  
 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 
koronavírusvilágjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 

Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 

meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja – a képviselő-testület tagjaival történő 

egyeztetés alapján a települési óvodáztatási támogatás és az iskolakezdési támogatás tekintetében az 
alábbi döntést hozom: 

 

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az egyéb nem intézményi ellátások előirányzatán belül 
települési óvodáztatási és iskolakezdési támogatás kiadásaira előirányzott összeg terhére települési 

óvodáztatási támogatás és iskolakezdési támogatás kifizetését rendelem el. 

 

Az Önkormányzat a Bánk községben állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Bánk 
településen élő óvodás gyermek szülője vagy törvényes képviselője részére, valamint általános iskolai, 

középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonyban állók, 

illetve kiskorúak esetén a szülő (vagy törvényes képviselő) részére az óvoda-, és iskolakezdéssel 
kapcsolatos kiadások enyhítésére egyszeri rendkívüli támogatást nyújt: 

• óvodás gyermeket nevelő szülő vagy törvényes képviselő részére gyermekenként egyszeri 5.000 

Ft; 

• általános iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói 

jogviszonyban álló tanuló, illetve kiskorú esetében az eltartó (szülő vagy törvényes képviselő) 
részére tanulónként egyszeri 7.000 Ft. 

 

A települési óvodáztatási támogatást és iskolakezdési támogatást 2021. szeptember 30-ig lehet 

kérelmezni az önkormányzati hivatalban az erre rendszeresített nyomtatványon, valamint az óvodai-
tanulói jogviszony igazolásával. A megállapított támogatás 2021. október 29-ig kerül kifizetésre az 

önkormányzat pénztárában. 

 
A települési óvodáztatási-, és iskolakezdési támogatással kapcsolatos hatáskör gyakorlására, valamint a 

támogatás kifizetésére a polgármester – a veszélyhelyzetben hatályos szabályozás értelmében – külön 

képviselő-testületi felhatalmazás nélkül jogosult. 
 

Határidő:  2021. október 29.  

Felelős: polgármester 
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