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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 15-i rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy:

Döntés normatív támogatásról

Előterjesztő:

Steierlein Imre polgármester

Előkészítő:

dr. Rozgonyi Viktória jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentjakabfa Község Önkormányzatának az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási
formák szabályozásáról szóló 4/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete 10. §-a ad
lehetőséget normatív települési támogatás megállapítására az alábbiak szerint:
„A képviselő-testület évente legfeljebb három alkalommal jövedelmi viszonyokra tekintet
nélkül pénzbeli ellátásként normatív települési támogatást nyújthat. (pl.: iskolakezdési
támogatás, karácsonyi támogatás, nyugdíjasok támogatása).”
Ebben az évben még nem éltünk ezzel a lehetőséggel, így javaslom, hogy az önkormányzat a
gyermekeknek, illetve szüleiknek adjon támogatást a tanév megkezdéséhez kapcsolódó
költségek enyhítése miatt.
A támogatást újszülött kortól az első diplomát szerző felsőfokú tanulmányokat folytató
hallgatókig bezárólag adnák. A költségvetésben a szükséges keret rendelkezésre áll. A
támogatás igénybevételhez szükséges adatlapok beadási határideje 2020. október 10.
A támogatás összegét 10.000,- Ft összegben javaslom megállapítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését
meghozni szíveskedjék.
HATÁROZATI JAVASLAT
Szentjakabfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák
szabályozásáról szóló 4/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelet
10. §-a alapján normatív települési támogatást állapít meg a
Szentjakabfa községben életvitelszerűen élő és lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen élő és
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, gyermekek
részére, újszülöttől kortól az első diplomát szerző felsőfokú
tanulmányokat
folytató
hallgatók
esetében
a
gyermekneveléssel, a tanévkezdéssel kapcsolatos kiadásokhoz
történő hozzájárulás érdekében.
A támogatás mértéke gyermekenként/tanulónként: 10.000 Ft

A támogatás feltétele a középiskolai, középfokú
tanulmányaikat végző tanulók esetében az iskolalátogatási
igazolás, a felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatók esetében
a hallgatói jogviszony igazolás benyújtása.
A települési támogatás igénylésével kapcsolatos adatlapokat
2020. október 10. napjáig lehet benyújtani a Zánkai Közös
Önkormányzati Hivatal Szentantalfai Kirendeltségén.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a normatív
települési támogatás fedezetét az önkormányzat 2020. évi
költségvetése biztosítja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a települési támogatás kiutalásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: jegyző
Szentantalfa, 2020. szeptember 14.

Steierlein Imre
polgármester

