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Szám: ……………./2022. 
 
 
 

Előterjesztés 
az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatásáról szóló új önkormányzati 

rendelet megalkotásáról 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a város népességmegtartó erejének 
növelésére, ezért a 2022. évi költségvetésében olyan önként vállalt feladat ellátására biztosított 
forrást, amellyel pénzügyi támogatást nyújthat az életvitelszerűen Hatvanban élő és itt állandó 
lakóhellyel rendelkező olyan családok részére, melyekben a gyermek az általános iskola első 
osztályában ez évben kezdi meg tanulmányait.  
A 2019. és 2021. években már népszerűvé vált támogatási forma ez évi bevezetésére új 
önkormányzati rendelet megalkotása indokolt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, véleményezni, és a 
mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Hatvan, 2022. május 20. 
 
 

Horváth Richárd 
     polgármester 

Látta: 
            dr. Kovács Éva 

          jegyző  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (... ...) önkormányzati rendelete 
az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatásáról 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A rendelet célja Hatvan város népességmegtartó erejének növelése, ennek érdekében olyan, 
Hatvanban életvitelszerűen élő családok támogatása, amelyek általános iskolai tanulmányokat 
kezdő gyermeket nevelnek. 

(2) A gyermeket nevelő családok támogatása egyszeri vissza nem térítendő támogatás formájában 
nyújtható, füzet- és tanszercsomag vásárlása céljából. 

2. § 

A rendelet személyi hatálya kiterjed Hatvan város közigazgatási területén élő nagykorú 
személyekre, akik legalább egy éve Hatvan városban lakóhellyel rendelkeznek, életvitelszerűen 
lakóhelyükön laknak és családjukban a kérelem benyújtásának évében általános iskolai 
tanulmányokat kezdő kiskorú gyermeket nevelnek. 

3. § 

(1) E rendelet szerinti támogatásban részesíthető az a kérelmező, aki 
a) a kérelem benyújtásának időpontjában legalább egy éve Hatvanban állandó lakóhellyel 

rendelkezik, 
b) életvitelszerűen Hatvanban él, 
c) kiskorú gyermeket nevel, és 
d) a gyermek a kérelem benyújtásának évében, első alkalommal kezdi meg az általános iskolai 

tanulmányait. 

(2) Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha 
a) a támogatásra irányuló kérelmében olyan valótlan adatokat közöl, melyek számára 

jogosulatlan előnyt jelentenek, 
b) a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő személy az önkormányzat felé fennálló 

bármilyen adó-, lakbér- vagy egyéb tartozással rendelkezik. 

4. § 

A támogatás mértéke a kérelmező családjában élő és minden, a kérelem benyújtásának évében 
általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermek után 5000 Ft. 

5. § 

A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon 2022. augusztus 1. 
napjától 2022. november 30. napjáig lehet benyújtani személyesen, postai úton vagy Ügyfélkapun 
keresztül elektronikus úton a Hatvani Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Osztályára (a 
továbbiakban: Általános Igazgatási Osztály). 



 

 

 

6. § 

(1) A támogatás megállapításáról Hatvan város polgármestere dönt. 

(2) A támogatás éves keretösszege a mindenkori költségvetés lehetőségeinek függvényében kerül 
meghatározásra. 

(3) A támogatás nyújtása folyamatos igénybejelentés alapján, az igények benyújtása sorrendjében, a 
rendelkezésre álló éves keretösszeg erejéig történik. 

(4) A támogatásra vonatkozó döntést az Általános Igazgatási Osztály készíti elő. A támogatás 
elbírálása során az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(5) A támogatás a kérelem tárgyában hozott határozat meghozatalától számítva folyamatosan, 
legkésőbb a tárgyév december 15. napjáig kerül átutalásra a kérelmező pénzintézetnél vezetett 
folyószámlájára vagy ennek hiányában postai úton kerül kifizetésre. 

7. § 

Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti. 
 
 
Hatvan, 2022. ………………. 
 
 
 
 
 dr. Kovács Éva Horváth Richárd 
 jegyző polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    1. melléklet a …/2022.(….) önkormányzati rendelethez 
 



 

 

 

 
Kérelem 

az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatására 
 
 
1. Személyi adatok 
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 
1.1.1. Neve:  ..................................................................................................................................  
1.1.2. Születési neve: ....................................................................................................................  
1.1.3. Anyja neve:  ........................................................................................................................  
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):  ....................................................................................  
1.1.5. Állandó lakóhely:  ...............................................................................................................  
1.1.6. Állandó lakóhelyre történt bejelentkezés ideje:  .................................................................  
1.1.7. Telefonszám vagy e-mai cím: ............................................................................................  
1.1.8. A támogatás kifizetését* 
                                          - folyószámlára kérem utalni 
                                            Folyószámla száma: …………………………………………, vagy 
                                          - postai úton kérem 
 
1.2. Az általános iskola első osztályát kezdő gyermekre vonatkozó adatok 
1.2.1. Neve:  ..................................................................................................................................  
1.2.2. Születési neve: ....................................................................................................................  
1.2.3. Anyja neve:  ........................................................................................................................  
1.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):   ...................................................................................  
1.2.5. Állandó lakóhelye:  .............................................................................................................  
1.2.6. Állandó lakóhelyre történt bejelentés ideje: ........................................................................  
1.2.7. Intézmény neve, ahová a gyermek beíratásra került: ……………………………………... 
………………………………………………………………………………………….……………... 
(Több jogosult gyermek esetén pótlap csatolandó). 
 
2. Nyilatkozatok: 
 2.1. Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemmel életvitelszerűen 
a lakóhelyemen élek. 
2.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
2.3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem az általános iskola első 
osztályát 2022. évben első alkalommal kezdi meg. 
2.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
2.5. A kérelemhez csatolom az általános iskola igazolását arról, hogy gyermekem az iskola első 
osztályába felvételt nyert. 
 
Hatvan, 2022………………………………. 
 
 
 .................................. 
 kérelmező 

 


