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JAVASLAT DÖNTÉSHEZ 

Déri Tibor Polgármester részére 

 

 

Tárgy: Javaslat beiskolázási támogatás folyósításáról 
 

Előterjesztő:      Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette:  Szakács Viktor 

          Szociális Osztály osztályvezetője  

Előterjesztés egyeztetve:  Pósáné dr. Pécsi Szilvia főosztályvezető  

Jogi szempontból ellenőrizte: Dr. Dallos Andrea 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A képviselő-testület a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szo-

ciális ellátásokról szóló 10/2015. (II.27.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2017. február 

23-ai módosításával bevezetett egy támogatási típust beiskolázási támogatás néven. A módosítás 

a korábbi iskolakezdéshez nyújtott támogatási gyakorlatot helyezte jogszabályi keretek közé, 

mellyel a jogosultak gyermekenként 10.000.- Ft összegű támogatáshoz juthattak, a rászoruló 

családok beiskolázását segítve. 

 

A Rendelet 42/A. § (1) bekezdése értelmében: 
 

„A Képviselő-testület évente meghozott külön határozatával, a tárgyévre vonatkozóan beiskolá-

zási támogatás folyósításáról dönthet. Beiskolázási támogatás a tárgyévre vonatkozóan akkor 

kerül folyósításra, ha arról a Képviselő-testület legkésőbb május 31. napjáig – az Önkormányzat 

tárgyévi költségvetési kerete függvényében – döntést hozott.” 

 

 A rendelet 2017. évi módosítását megelőzően a rendkívüli települési támogatás keretének 

terhére biztosítottunk segítséget az iskolakezdéshez. 2018-as évtől kezdődően a Képviselő-

testület külön, a rendkívüli települési támogatás költségvetési előirányzatán kívül biztosított ke-

retet a támogatások kifizetésére. A támogatások kifizetése négy évre visszamenőleg az alábbiak 

szerint alakult: 

 

Év Család Gyermek Összeg 

2016. 693 1029 10.290.000,- Ft 

2017. 668 983 9.830.000,- Ft 

2018. 502 757 7.570.000,- Ft 

2019. 439 650 6.500.000,- Ft 

 

 

A beiskolázási támogatás előirányzata a 2020-as évben 20 millió Ft, amely elegendő fedezetet 

nyújt a beiskolázási támogatás kifizetésére. 
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Döntési javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavéde-

lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-

vény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület feladat- és hatáskör-

ét gyakorolva meghozott …../2020. (IV……..) határozata 2020-as évben az arra jogosultak 

részére beiskolázási támogatás biztosításáról 

 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értel-

mében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 

1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó hu-

mánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében úgy dönt, 

hogy a 2020-as évben az arra jogosultak részére beiskolázási támogatást biztosít jogosult gyer-

mekenként 10.000.- Ft-os összegben. 

 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

Budapest, 2020. április 30.  

 

 

 

 

 

                   Kanász-Nagy Máté 

 

 


