
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
14/2017. (X.4.) ÖR. sz. 

önkormányzati rendelete 
az 

általános, közép- és felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos 
tanulók beiskolázási támogatásáról. 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdésében a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el:  

 
1.§. 
 
 

(1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal a beiskolázási költségek 
enyhítése érdekében azon körösladányi állandó lakcímmel rendelkező, 
általános iskolai tanulók számára akik a helyi állami  fenntartású 
alapfokú oktatási intézményben végzik tanulmányaikat négyezer forint 
beiskolázási támogatást biztosít. 

 
(2) A beiskolázási támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. sz. mellékletben 

meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, legkésőbb minden 
év szeptember 15. napjáig, ezen határidő jogvesztő, ezen időpont után 
benyújtott igényeket kielégíteni nem lehet. 

 
(3) A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást. 
 
(4) Az önkormányzat azon gyermekek részére akik egészségügyi okokból 

általános iskolai tanulmányaikat nem helyben végzik az (1) 
bekezdésben meghatározott támogatást biztosítja, amennyiben csatolja 
az iskolalátogatási igazolás mellé az erről szóló szakvéleményt. 

 
2.§. 

 
(1) A közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanuló 

körösladányi állandó lakosok részére évente egy alkalommal, 
kérelemre hétezer forint beiskolázási támogatást biztosít.  

 
(2) A tanulmányok megkezdését vagy folytatását a tanulóknak minden év 

legkésőbb október 15 napjáig iskolalátogatási igazolással kell 
bizonyítaniuk. Ezen határidő jogvesztő, ezen időpont után benyújtott 
igényeket kielégíteni nem lehet. 

 
(3) Nem adható támogatás azon középiskolai tanulónak akinek az 

igazolatlan hiányzása a megelőző tanévben a 10 órát elérte, az erről 
szóló iskola által kiállított igazolást csatolja a kérelemhez. 

 



(4) A felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanuló gyermekek részére 
a főiskolai alapképzésben részesülő számára maximum 3 alkalommal, 
mesterképzésben, egyetemi tanulmányok esetében maximum 5 
alkalommal lehet támogatást biztosítani. 

 
3. § 

 
Nem állapítható meg támogatás a feltételeknek egyébként megfelelő, állami 
ellátásban részesülő gyermekek (nevelőszülő, intézményi ellátott) számára. 
 

4. § 
 
A Képviselő-testület a beiskolázási támogatás összegét éves költségvetésében, 
saját bevételei terhére biztosítja. 
 

 
5. § 

 
(1) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
 kell. 
 
(2) Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egy időben 
 a 6/2015.(VIII.27.) ÖR. sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
Körösladány, 2017. szeptember 28. 
 
 
 
 

Kardos Károly Ilyés Lajos 
polgármester  jegyző  

 
ZÁRADÉK 

 
 
 
A rendelet kihirdetve! 
 
 
Körösladány, 2017. október 4. 
 
 
                                       Ilyés Lajos 
                                          jegyző 
 
 
 
 



                                                                              1.sz. melléklet a 14/2017.(X.4.) önkormányzati rendelethez 
 

K É R E L E M     
/Beiskolázási támogatáshoz/ 

 
I. A kérelmező személyes adatai (kiskorú gyermek esetén a kérelmező szülő adatai):  
 
Neve: ………………………………………………………………………………………………………... 

Születési neve: …………………………………………………………………………………………….... 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………. 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………………………………... 

TAJ száma: ………………………………………...………………………………………………………... 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………….. 

Bankszámlaszáma, melyre a támogatás utalását kéri: ……………………………………………………… 

 

II. Általános iskolai tanuló(k) adatai: 
Neve: ………………………………………………………………………………………………………... 

Születési neve: …………………………………………………………………………………………….... 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………. 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………………………………... 

TAJ száma: ………………………………………...………………………………………………………... 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Neve: ………………………………………………………………………………………………………... 
Születési neve: …………………………………………………………………………………………….... 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………. 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………………………………... 

TAJ száma: ………………………………………...………………………………………………………... 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Neve: ………………………………………………………………………………………………………... 
Születési neve: …………………………………………………………………………………………….... 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………. 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………………………………... 

TAJ száma: ………………………………………...………………………………………………………... 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………….. 

 
FIGYELEM! 

 Az általános iskolai tanulóknak a kitöltött kérelemmel együtt be kell nyújtania a 2017/2018 
évről szóló iskolalátogatási igazolását, valamint az utolsó tanítási évről szóló bizonyítványt, 
vagy annak fénymásolatát!         

 
 
 



 
III. Középiskolai továbbtanuló(k)személyes adatai: 
Neve: ……………………….……………………………………………………………………………...... 

Születési neve: …………………………………………………………………………………………….... 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………. 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………………………………... 

TAJ száma: …………………………………………………………………...……………………………... 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Neve: ……………………….……………………………………………………………………………...... 
Születési neve: …………………………………………………………………………………………….... 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………. 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………………………………... 

TAJ száma: ………...………………………………………………………………………………………... 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Neve: ……………………….……………………………………………………………………………...... 
Születési neve: …………………………………………………………………………………………….... 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………. 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………………………………... 

TAJ száma: ………………...………………………………………………………………………………... 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………….. 

 
FIGYELEM! 

 A középiskolai tanulóknak a kitöltött kérelemmel együtt be kell nyújtania a 2017/2018 évről 
szóló iskolalátogatási igazolását, valamint az utolsó tanítási évről szóló bizonyítványt, vagy 
annak fénymásolatát! 

 
 

 
 

 
 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 

Körösladány Város Képviselő-testülete 14/2017.(X.4.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete az általános, 
közép-és felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos tanulók beiskolázási támogatásáról.  
 
2. §. (3) bekezdése alapján általános iskolai és középiskolai tanuló igazolatlan hiányzása a megelőző 
tanévben a 10 órát  

Elérte                   Nem érte el 
 
 
 
 
 
 



IV. Felsőoktatásban tanulmányokat folytató diák(ok) személyes adatai:  
 
Neve: ……………………….……………………………………………………………………………...... 

Születési neve: …………………………………………………………………………………………….... 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………. 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………………………………... 

TAJ száma: ………...………………………………………………………………………………………... 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Neve: ……………………….……………………………………………………………………………...... 
Születési neve: …………………………………………………………………………………………….... 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………. 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………………………………... 

TAJ száma: ………...………………………………………………………………………………………... 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Neve: ……………………….……………………………………………………………………………...... 
Születési neve: …………………………………………………………………………………………….... 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………. 

Születési helye, ideje:………………………………………………………………………………………... 

TAJ száma: ………...………………………………………………………………………………………... 

Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beiskolázási támogatást (korábbi években): 

…………………………. alkalommal vettem már igénybe.  

 

FIGYELEM! 

 A felsőfokú tanulmányokat folytató diákoknak a kitöltött kérelemmel együtt be kell 
nyújtania a 2017 szeptemberében induló szemeszterről a tanulói jogviszony igazolását, 
valamint be kell mutatnia leckekönyvét, vagy annak másolatát. (Elektronikus leckekönyv 
esetén annak nyomtatott verzióját) . 

 
 
 

 
Kérelmem kedvező elbírálása esetén, fellebbezési jogomról lemondok. 
 
 
Körösladány, ……….év…………………….hó…………..nap. 
 
 
         ______________________________ 
                                                                                                     Törvényes képviselő vagy nagykorú 
               igénylő aláírása 
 

  


