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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A korábbi évekhez hasonlóan javasolom a 2014/2015. tanévben a nappali tagozaton 
tanulók beiskolázásának támogatását. 
 
A jóváhagyott 2014. évi költségvetési keret az általános iskolai tanulók részére 
(legfeljebb 16 éves korig) 6000,- Ft/tanuló, a középfokú intézmény nappali tagozatán 
tanulók részére (az első szakma, vagy érettségi megszerzéséhez, legfeljebb 20 éves 
korig) 8000,- Ft/tanuló, a felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanulók részére (az 
első diploma, illetve mesterképzés megszerzéséhez, legfeljebb 26 éves korig) 10 000,- 
Ft/tanuló beiskolázási támogatás kifizetését teszi lehetővé.  
A nappali tagozatos tanulói jogviszonyt az igénybejelentőhöz csatolt eredeti 
iskolalátogatási igazolással kell igazolni. 
A beiskolázási támogatást az önkormányzat iskolai Erzsébet-utalvány formájában 
biztosítja. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
  
Eplény, 2014. augusztus 19. 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014. (…) határozata 

 
a 2014. évi beiskolázási támogatásokról 

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a 2014. 
évi beiskolázási támogatásokról” című előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a már legalább 2014. 
június 1-jétől állandó eplényi lakóhellyel rendelkező és nappali tagozatos – 
általános iskolai tanulók részére (legfeljebb 16 éves korig) 6000,- Ft/tanuló, a 
középfokú intézmény nappali tagozatán tanulók részére (az első szakma, vagy 
érettségi megszerzéséhez, legfeljebb 20 éves korig) 8000,- Ft/tanuló, a 
felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanulók részére (az első diploma, illetve 
mesterképzés megszerzéséhez, legfeljebb 26 éves korig) 10 000,- Ft/tanuló 
beiskolázási támogatás biztosít iskolai Erzsébet-utalvány formájában. 
 

2. A tanulók, illetve a gondviselőjüknek formanyomtatványon 2014. szeptember 
5-ig az igénybejelentést, a támogatás átvételekor pedig az iskolalátogatási 
igazolás egy eredeti példányát be kell nyújtaniuk a polgármesterhez.  

 
3. A beiskolázási támogatást legkésőbb 2014. szeptember 19-ig lehet átvenni. A 

határidőben történő igénybejelentés és az iskolai Erzsébet-utalvány 
átvételének az elmulasztása jogvesztő, ezért azok a támogatási igény elévülését 
vonják maguk után. 
 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a helyben szokásos 
módon tegye közzé és az igénybejelentő formanyomtatványt állítsa össze. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  1. és 3. pontban: 2014. szeptember 19. 
  2. pontban: 2014. szeptember 5. 
  4. pontban: 2014. augusztus 22. 
 
         
Eplény, 2014. augusztus 19. 
 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 
 
 


