
Elıterjesztés és általános indoklás 
a tehetséges gyermekek támogatásáról szóló 10/2007. (VII. 02.) sz.  

önkormányzati rendelethez 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
 

 
A 2007. áprilisi ülésen Belágyi Tamás képviselı kezdeményezésére 

felhatalmaztak egy olyan támogatási forma kidolgozására, mellyel a tehetséges, de 
rászoruló alsónémedi gyerekek középiskolai tanulmányait segítheti az Önkormányzat. 

Elkészült a Polgármesteri Hivatal tervezet, melyet azonban a Kulturális és 
Oktatási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság júniusi ülésén tovább alakított.  

A javaslatok figyelembevételével készült el a rendelet szövege, mely alapján a 
8. osztály elvégzését követıen egyszeri támogatásban részesülhetnek a kritériumnak 
megfelelı tanulók. Lehetıség van a tanulmányi átlag figyelembevételénél arra, hogy 
megnézzük milyen típusú középfokú oktatási intézményben folytatja a gyermek 
tanulmányait, így támogatást kaphatnak az esetlegesen valamely szakmában jeleskedı 
fiatalok is. 
 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2007. július 02. 
 
 
 
 
 
       Rozgonyi Erik  
            jegyzı 



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestületének 
10/2007. (VII. 02.) sz. önkormányzati rendelete a tehetséges gyermekek támogatásáról, 

egységes szerkezetben a módosítására kiadott 14/2010. (X. 19.) sz. rendelettel 
 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 18. § (2) bekezdése alapján kapott 
felhatalmazás alapján a 8. osztályból kikerülı tehetséges, de rászoruló alsónémedi gyermekek 
támogatására az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 

(1) Jelen rendelet alapján egyszeri pénzbeni támogatást kaphat az az alsónémedi állandó 
lakcímmel rendelkezı tanuló, aki  

– az általános iskola 8. osztályát befejezte, 
– a 7. és 8. osztályos tanulmányi átlageredménye tanévenként (külön-külön értékelve)  

– gimnáziumi továbbtanulás esetén legalább 4,5 
– szakközépiskolai továbbtanulás esetén legalább 4 
– szakiskolai továbbtanulás esetén legalább 3,5 

– a 7 és 8. osztályban a magatartása legalább jó (4) rendő és 
– családjában az egy fıre esı jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének háromszorosát. 

(2) A támogatás iránti kérelmeket a 8. osztály befejezésének évében július 31-ig lehet beadni 
a Polgármesteri Hivatalba. 
(3) A kérelemhez csatolni kell: 

– a 7. és 8. osztályos bizonyítvány fénymásolatát, 
– a következı tanévben megkezdendı intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást, 
– a család jövedelmére vonatkozó, e rendelet melléklete szerinti nyilatkozatot, 
– a volt általános iskolai osztályfınök támogató véleményét. 
 
 

2. § 
 

(1) ) A beadott kérelmekrıl a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság szeptember 15-
ig dönt.1 
(2) Minden évben legfeljebb 10 kérelmezı kaphat támogatást. 
(3) A támogatás mértéke 25.000,- Ft/fı. 
 

3. § 
 

(1) Jelen rendelet 2007. július 15-én lép hatályba. 
(2) 2007-ben az 1. § (2) bekezdésében a beadási határidı augusztus 15. 
 
 
Alsónémedi, 2007. június 22. 

 
 Dr. György Balázs  Rozgonyi Erik  
 polgármester  jegyzı 

                                                 
1 A bekezdést módosította a 14/2010. (X. 19.) sz. önkormányzati rendelet, hatályos 2010.11.01-tıl. 



 
Egységes szerkezetbe foglalta Rozgonyi Erik jegyzı 2010. október 20-án. 

      
 

   Rozgonyi Erik  
           jegyzı  



Melléklet a 10/2007. (VII. 02.) sz. önkormányzati rendelethez 
 

NYILATKOZAT 
A.) Személyi adatok 
1. A támogatást kérı neve és lakcíme, tartózkodási helye: ……………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
2. A családban a nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a támogatást kérıvel közös háztartásban élı 

közeli hozzátartozók száma: .………………………………………… 
3. A nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a támogatást kérıvel közös háztartásban élı, az egy fıre jutó 

jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetı közeli hozzátartozók adatai: 
 Név Születési hely, idı Anyja neve 
- házastársa, élettársa    

- egyéb rokon  
(akinek eltartásáról 
gondoskodik)  

   

   
   

- gyermekei * 

   
* A 20 évnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton 
egyetemi, fıiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, 
beszéd vagy más fogyatékos gyermek. 

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban foglalt jövedelmek valódiságának 
igazolására szolgáló iratokat. 
B.) Jövedelmi adatok (a legutóbbi hónap adatai alapján)  

A jövedelmek típusai 
A kérelmezı 
jövedelme 

A kérelmezıvel 
közös ház-

tartásban élı 
házastárs (élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezıvel közös háztartásban 
élı egyéb rokon jövedelme 

Összesen 

1.Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz  

      

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 
jövedelem 

      
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl 
származó jövedelem 

      
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerő ellátások 

      
5. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások ( különösen: GYED, 
GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartási 
díj, árvaellátás) 

      

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás                 
( munkanélküli járadék, rendszeres szociális  és 
nevelési segély, jövedelempótló támogatások, ) 

      

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem       
8. Egyéb ( különösen: kapott tartás, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, kis összegő 
kifizetések, stb.) 

      

9.Összes bruttó jövedelem       
10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege       
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék 
összege 

      
12. Munkavállalói járulék összege       
13. A család összes jövedelme 9-(10+11+12)       
14. A család összes nettó jövedelmét csökkentı 
tényezık ( tartásdíj összege) 

      

Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: …………………Ft/hó 
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
Dátum: …………………………………..     ………………………………… 
                      aláírás 
 


