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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2019. február 21-i ülésére  

Életkezdési és iskolakezdési támogatások kidolgozása tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzata elkötelezett a Kiskunhalas közigazgatási területén élő 

családok, gyermekek támogatása iránt, elősegítve ezzel a Város népességének növekedését, 

kedvező életfeltételek kialakítása mellett.  

Ezen elkötelezettség mellett Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 

novemberében megalkotta a lakóingatlanok építéséhez, új lakóingatlanok vásárlásához 

kapcsolódó hiteltörlesztési támogatásról szóló önkormányzati rendeletét, ami a CSOK 

igényléséhez kapcsolódott és további támogatásként realizálódott az azt igénybe vevő 

háztartások számára. Ezen támogatás keretében az Önkormányzat 2 gyermek után havi 20.000 

Ft, összesen 120.000 Ft, 3 vagy több gyermek után havi 50.000 Ft, összesen 300.000 Ft 

összegű vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. 

Az Önkormányzat a költségvetésből jóléti rendszer további elemeiként az alábbiakban 

felsorolt további rendszeres támogatásokat finanszírozza: 

1. Bursa Hungarica - szociális rászorultságra tekintettel megállapítható tanulmányi 

ösztöndíj felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, 

2. Városi ösztöndíj a HH-s, HHH-s státuszú általános és középiskolás tanulók számára, 

3. helyi gyógyszertámogatás - gyermekek és felnőttek részére, 

4. helyi lakásfenntartási támogatás. 

Az Önkormányzat a Kiskunhalason élő családok stabilitásának növelése érdekében további 

támogatási formák bevezetését kezdeményezi. A támogatások biztosításával az Önkormányzat 

a gyermekvállalás és család fontosságát hangsúlyozza.  

Az egyik tervezett támogatási forma a gyermekek születésével összefüggő anyagi terhek 

csökkentésére irányulna egy egyszeri, egészségügyi célú, természetbeni juttatás formájában, 

ami életkezdési-csomag átadásával valósulhatna meg.  

A másik tervezett támogatási forma szintén egyszeri alkalommal, oktatási célból támogatná az 

általános iskola első osztályát kezdő iskolásokat az iskolakezdéssel járó többletkiadások 

tekintetében. Ezen kiadások mérséklése érdekében un. iskolakezdési támogatás formájában 

enyhítené az Önkormányzat a tanévkezdéssel járó kiadásokat, oly módon, hogy a családokat 

gyermekenként természetbeni támogatásban részesítené, egy iskolakezdési-csomag 

juttatásával. 

Az újszülöttek esetében igénybe vehető támogatás egyik feltétele lenne, hogy a gyermek 

kiskunhalasi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen. 

Az általános iskola első osztályosainak járó iskolakezdési támogatás igénybe vételének egyik 

feltétele, hogy a gyermekek kiskunhalasi tanintézményben kezdik meg tanulmányaikat. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy dolgozza 

ki a fenti támogatások részletes feltételrendszerét.  

  



 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a gyermekvállalás és a beiskolázás támogatása érdekében, a családok 

támogatására dolgozza ki az életkezdési támogatás és az iskolakezdési támogatás, mint 

új támogatási formák részletes feltételrendszerét. 

 

 

Határidő:   2019. március 31. 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Határozatról értesül: dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Csendes Ildikó Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Simon István Szociálpolitikai Csoport vezetője 

 

 

Kiskunhalas, 2019. február 18. 
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