TÁJÉKOZTATÓ
Óvodás és Iskolás gyermekeket nevelő szülőknek
Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2016.(VII.27.) önkormányzati rendelete értelmében
óvodáztatási és iskolakezdési támogatásban részesíti az állandó lakcímmel rendelkező lókúti óvodásokat és
iskolásokat az alábbi feltételek mellett:
Óvodáztatási támogatás
24. § (1) A hatáskör gyakorlója – jövedelemi helyzetre tekintet nélkül – óvodáztatási támogatásban részesíti azt a
lókúti állandó lakóhellyel rendelkező gyermeket, aki a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde Lókúti
Tagintézményében jár.
(2) A támogatás mértéke 10.000,- Ft/év/gyermek.
(3) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelem január 1. napjától december 31. napjáig nyújtható be.
(4) Az óvodáztatási támogatás kifizetése közvetlenül pénzbeli támogatásként pénzben a gyermek törvényes
képviselőjének való utalással bankszámlára vagy postai utalvánnyal történik.
(5) Az óvodáztatási támogatási kérelemhez csatolni szükséges:
a) az óvodalátogatási igazolás és
b) a gyermekruházatról, cipőről vagy tornazsákról szóló számlát.
(6) Az óvodáztatási támogatás nem állapítható meg annak a szülőnek, akinek a gyermekét állami gondozásba
vették.”
„12/A. Iskolakezdési támogatása
24/A. § (1) A hatáskörre jogosult – jövedelmi helyzetre tekintet nélkül - iskolakezdési támogatásában részesíti azt
a lókúti állandó lakóhellyel rendelkező tanulót, aki
a) általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
b) szakközépiskolai, szakgimnáziumi vagy gimnáziumi jogviszonnyal rendelkezik,
c) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény tanulói jogviszonnyal
rendelkezik, vagy
d) nappali rendszerű képzésben első diplomáját szerzi felsőfokú oktatási intézményben.
(2) Az (1) bekezdésben nyújtott támogatás közvetlenül a támogatott számára átadott pénzbeli ellátásként adható.
(3) Az iskolakezdési támogatásának mértéke: tanulónként 15.000,- Ft/tanév.
(4) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem augusztus 1. napjától október 31. napjáig nyújtható be.
(5) Az iskolakezdési támogatás kifizetése közvetlenül pénzbeli támogatásként pénzben a tanulónak vagy a
törvényes képviselőjének való utalással bankszámlára vagy postai utalvánnyal történik.
(6) Az iskolakezdési támogatási kérelemhez csatolni szükséges:
a) a tanulói jogviszony igazolását iskolalátogatási igazolással és
b) a tanszerről (ceruza, toll, füzet, festék, stb.), tankkönyvről,
gyermekruházatról vagy cipőről szóló számlát.
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(7) Az iskolakezdési támogatás nem állapítható meg annak a szülőnek, akinek a gyermekét állami gondozásba
vették.”
Nyomtatvány a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Zirci székhelyén (Zirc, Március 15. tér 1.), valamint a
Lókúti Kirendeltségén (Lókút, Bem J. u. 25.) ügyfélfogadási időben kérhető!

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testülete

