
 

 

GYERMEKEK EGYSZERI TÁMOGATÁSA 
 

 

 

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 25-i ülésén 

megalkotta a gyermekek és idősek 2019. évi egyszeri támogatásáról szóló rendeletét, mely 

szerint alanyi jogon egyszeri alkalommal 5.000 Ft/fő gyermekgondozási támogatást nyújt az 

a) óvodásoknak 

b) általános iskolásoknak 

c) a középfokú végzettség megszerzésére, illetve az erre épülő, illetve ehhez kapcsolódó 

középfokú szakképzettségre irányuló nappali rendszerű képzésben részt vevőknek, a 

középiskolások a technikumi képzés, valamint az érettségi utáni szakma 

megszerzésére, illetve a szakma megszerzése utáni érettségi megszerzésére irányuló 

nappali rendszerű képzésben résztvevőknek 

d) felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán hallgatói jogviszonnyal 

rendelkező hallgatóknak. 

 

A támogatás feltételei: 

 a támogatott legalább az egyik szülőjével vagy más törvényes képviselőjével azonos 

Dunavecse Város közigazgatási területén lévő állandó bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik, 

 nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 

 az igénylés időpontjában még nem töltötte be a 25. életévét. 

óvodások és általános iskolások esetében Dunavecse Város településen teljesítik 

tankötelezettségüket, járnak óvodába, kivéve ha olyan egészségügyi indokra hivatkozva, 

amely dunavecsei oktatási intézményben nem ellátható teljesítik tankötelezettségüket, járnak 

óvodába Dunavecse területén kívül,  

 a közép- és felsőfokú oktatásban részvevő igénylő iskolalátogatási igazolását csatolja, 

óvodások és általános iskolások esetében az intézmény-vezetője igazolja. 

 

Az ÓVODÁSOK részére történő támogatás kifizetése a Polgármesteri Hivatal pénztárában 

történik, 2019. október 1. – 2019. november 20. között. 

 

A Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskolában, és a Református Iskolában és a Duna 

Menti EGYMI-ben tanulók szülei a támogatást a Polgármesteri Hivatalban vehetik fel, 

2019. október 1 – november 20. között. 

 

Kérjük, hogy a közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő tanuló hozza magával az  

iskolalátogatási (jogviszony) igazolását, lakcímét igazoló kártyáját, valamint a vele egy 

háztartásban élő szülő lakcímkártyáját is. (Elfogadjuk a telefonnal készített fotót is 

igazolásként)  

 

A KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ oktatásban részt vevő tanuló  a támogatást 2019. október 

1. és november 20. között a Polgármesteri Hivatalban veheti fel a pénztárban. 

 

Ha nem személyesen veszi fel a támogatást a 18. év feletti, akkor meghatalmazás 

szükséges, amely a Polgármesteri Hivatalban kérhető. 

 



 

IDŐSEK EGYSZERI TÁMOGATÁSA 
 

 

A Képviselő-testület alanyi jogon egyszeri 3.000,- forint/fő támogatást biztosít 

annak Dunavecse Város Közigazgatási területén álladó bejelentett lakóhellyel 

rendelkező idősnek a részére, aki 2019. november 01. napjáig betöltötte a 65. 

életévét. 

 

Kérjük, hogy a lakcímét igazoló kártyáját hozza magával. 

 

Az idősek az egyszeri támogatást a Polgármesteri Hivatal emeletén, a 

pénztárba vehetik fel, készpénz formájában 2019. november 20. és 

december 6. között.  

 

Ha nem személyesen veszi fel a támogatást, akkor szükséges meghatalmazás 

(házastársnak is) Meghatalmazás kérhető a Polgármesteri Hivatalban. 

 

2019. december 6-a után a támogatást nem áll módunkban kifizetni!!! 
 

 

 

 


