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 Alsóörs  Község Önkormányzat a                                         
 8226 Alsóörs, Endrődi S. u. 49.        
 Tel.: (87) 447-192                  
 E. mail: hivatal@alsoors.hu 
 
 

  
Szám: 1Ált./          /2020 
Üi.: Fenyvesi Melinda 

 
E l ő t e r j e s z t é s 

 
a Képviselő-testület 2020. szeptember 15-i ülésére. 

 
 
Tárgy: 2020-2021. tanévre vonatkozó tanévkezdési támogatások 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Alsóörs Község Önkormányzata tanévkezdési támogatásban részesíti minden évben a községben 
állandó bejelentett lakcímmel rendelkező közép- és felsőfokon tanuló diákokat/hallgatókat. 
A támogatásra azon középiskolás tanulók jogosultak, akik általános iskolai tanulmányaikat (mind a 8 
osztályt) a településen végezték, vagy azóta költöztek a településre, felsőfokú tanulmányoknál nincs 
ilyen feltétel. Javaslom az Alsóörsön tanult hallgatók plusz támogatását. 
 
 
Kérem előterjesztésem szíves megvitatását és a szükséges határozat meghozatalát. 
 
Alsóörs, 2020. szeptember 8. 

 
Tisztelettel: 

 
 
                                                          Báró Béla 
                                                                jegyző 
 
Határozati javaslat: 
 

……/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 
 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a középfokú képzésben résztvevő azon alsóörsi 
állandó lakos, nappali tagozatos tanulók részére 15.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújt - akik az 
általános iskolai tanulmányaikat Alsóörsi Endrődi Sándor általános iskolában kezdték és itt is végezték 
el vagy lakóhely változtatás miatt általános iskolai tanulmányaik befejezése után a községbe költöztek 
- a költségvetésben átadott támogatások címszó alatt betervezett összeg terhére. 
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Báró Béla 
         Jegyző 
 
Határidő: 2020. november 
 

……/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 
 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőfokú intézményben tanulmányokat folytató, 
nappali tagozatos alsóörsi állandó lakos hallgatók részére 15.000 Ft/fő iskolakezdési támogatást nyújt 
a költségvetésben átadott támogatások címszó alatt betervezett összeg terhére.  
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Báró Béla 
         jegyző 
 
Határidő: 2020. november 
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Határozati javaslat az Alsóörsön végzett diákok plusz támogatására. 
 

……/2020. (IX.15.) számú önkormányzati határozat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőfokú intézményben tanulmányokat folytató, 
nappali tagozatos alsóörsi állandó lakos hallgatók részére akik az általános iskolai tanulmányaikat 
(mind a 8 osztályt) alsóörsi Endrődi Sándor általános iskolában folytatták  25.000 Ft/fő iskolakezdési 
támogatást nyújt a költségvetésben átadott támogatások címszó alatt betervezett összeg terhére.  
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Báró Béla 
         jegyző 
 
Határidő: 2020. november 
 
 


