
Katafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2019. (VIII.05.) önkormányzati rendelete 
Az óvodakezdési- és beiskolázási segélyről 

 
Katafa Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Katafa Községi Önkormányzat az óvodai nevelésben részesülő és az általános iskolába járó 
gyermekek, a középfokú oktatásban részt vevő tanulók, illetve nappali tagozatos főiskolára és 
egyetemre járó fiatal felnőttek részére óvodakezdési és beiskolázási segélyt (a továbbiakban: 
segély) nyújt. 

2. § 

Segélyre az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át. 

3. § 

(1) Beiskolázási segélyben óvodás, tanuló gyermek, vagy nappali tagozatos fiatal felnőtt 
részesülhet. 

(2) A középiskolások részére megállapított összegű segélyre jogosultak a középfokú 
végzettség megszerzésére, illetve az erre épülő, illetve ehhez kapcsolódó középfokú 
szakképzettségre irányuló, nappali rendszerű képzésben részt vevők. A középiskolások a 
technikumi képzés, valamint az érettségi utáni szakma megszerzésére, illetve a szakma 
megszerzése utáni érettségi megszerzésére irányuló nappali rendszerű képzésben részt vevő 
képzés idejére is jogosultak támogatásra. 

4. § 

(1) A Katafa lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező óvodás gyermekek részére 
5.000,-Ft. összegű segély kerülhet megállapításra. 

(2) Az általános iskolába járó, Katafa lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
gyermekek részére a 2019/2020. tanévre 10.000,-Ft. összegű segély kerülhet megállapításra. 

(3) A segély összege középiskolások részére a 2019/2020. tanévre 20.000,-Ft. 

(4) A nappali tagozatos főiskolára és egyetemre járó fiatal felnőttek részére a 2019/2020. 
tanévre 20.000,- Ft. 

 

 



5. § 

A 2019/2020. tanévre a beiskolázási segélyt a 2019. szeptember 1-jén érvényes beiratkozás 
szerint kell megállapítani. 

6. § 

(1) A segély iránti kérelmeket 2019. szeptember 10. napjáig lehet benyújtani a Nádasdi Közös 
Önkormányzati Hivatalban. 

(2) A kérelemhez mellékelni kell az óvoda-, vagy iskolalátogatási bizonyítványt, a 
jövedelemigazolásokat, vagyonnyilatkozatot. 

7. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet 2019. október 31. napján hatályát veszti. 

 

Katafa, 2019. augusztus 2. 

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 
Katafa, 2019. augusztus 5. 
 
 
 
  


