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T Á J É K O Z T A T Á S 

Települési beiskolázási támogatásról 

 
Tisztelt Szülők! 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 8-án tartott 

ülésén módosította a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 

3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét.  

A módosítás a korábbiaknál kedvezőbb szabályokat állapított meg a jövedelmi 

viszonyok tekintetében és a támogatás összegét is megemelte. Ezen kívül a támogatottak 

körét is kibővítette azzal, hogy a felsőoktatásban részt vevő nappali tagozatos hallgatók 

számára is biztosítja a támogatást.      

A települési beiskolázási támogatás a Szentistvánon lakóhellyel rendelkező valamennyi   

 általános iskolás,  középiskolás és  felsőoktatásban részt vevő tanuló / hallgató számára 
igényelhető (függetlenül attól, hogy hányadik osztályba, évfolyamra jár) feltéve, hogy a 

jövedelmi feltételeknek megfelelnek.  

 

A támogatás megállapítása a szülő, illetve a hallgató kérelme alapján történik. A 

kérelemhez mellékelni kell a család tagjainak jövedelmére vonatkozó igazolást, az 

iskolalátogatási, illetve a hallgatói jogviszony igazolást. A Szentistváni István Király 

Általános Iskola tanulóinak a kérelemhez nem kell iskolalátogatási igazolást kérniük, 

azt az oktatási intézmény az ő esetükben átadja a hivatal részére a jogviszony 

igazolásokat.  

Jövedelmi feltétel: 

A tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át, azaz nem haladja meg a 256.500,-

Ft-ot                                                    

A támogatás összege: 

Általános iskolás tanulók esetében: 20.000,- Ft/tanuló 

Középiskolás tanulók esetében: 30.000,-Ft/tanuló 

Felsőoktatásban részt vevő hallgatók esetében: 50.000,-Ft/ hallgató 



A kérelem az Önkormányzati Hivatalban kérhető-  ügyfélfogadási időben 8 Hétfő: 8-12, 

Szerda: 13 -17 Péntek: 8 -12) , illetve a www.szentistván.hu honlapról – a 

nyomtatványok menüpont alól leölthetőek.  

A kérelmek július 2. napjától folyamatosan benyújthatóak. A kifizetések augusztus 

hónapban lesznek, mely időpontról a kérelmező a határozatban értesül.  

A települési támogatásról szóló rendelet, valamint módosító rendelete megtalálható a 

www.szentistvan.hu   honlapon, az önkormányzat – rendeletek menüpont alatt.     

 

Szentistván, 2020. július 15. 

                                                                                                                    Dobóné Koncz Judit sk. 

                                                                                                               polgármester 
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