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Kishegyes község hozzájárulásáról szóló szabályzat az általános- és középiskolás diákok útiköltségéhez és egyéb
költségeihez (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 3/2015 szám) alapján, Kishegyes község Községi tanácsának elnöke
2016. augusztus 16-án kiírja a

NYILVÁNOS FELHÍVÁST

az általános- és középiskolás diákok útiköltségéhez és egyéb költségeihez való hozzájárulás jogosultságára a
2016/2017-es tanévre

I

Kishegyes község a következő költségekhez járul hozzá, Kishegyes község területén élő általános- és középiskolás
diákok számára:

A. Azon Kishegyes község területén élő általános- és középiskolás diákok útiköltségéhez való
hozzájárulás, akik minden nap utaznak (a hónapos jegyhez való hozzájárulás)

Az útiköltséghez való hozzájárulás feltételei:

1. rendszeres tanulója az általános iskolának vagy középiskolának;
2. lakhelye Kishegyes község területén van;

Az osztályt ismétlő középiskolásoknak nem jár a hozzájárulás.

А/1 A jogosultság megszerzéséhez szükséges ÁLTALÁNOS dokumentumok:

1. A jogosultság elismeréséhez szükséges kitöltött kérvényt - (letölthető Kishegyes község honlapjáról,
vagy átvehető a Kishegyes község ügyfélszolgálatnál);

2. Az oktatási intézmény által kiadott bizonylatot, miszerint a tanuló közép- vagy általános iskolában
állandó hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;

3. A tanuló vagy a szülő/gyám személyi igazolványának fénymásolata;
4. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata;

А/2 A jogosultság megszerzéséhez mellékelendő további dokumentumok:

1. A tanuló, vagy az a háztartás, amely családi pótlékban vagy szociális segélyben részesül, az
említett dokumentáció mellett csatolja a családi pótlékról vagy szociális segélyről szóló jogerős végzés
fénymásolatát,

2. A 2015/2016-os tanév Vuk-díjasai az A1 pontban említett dokumentumok mellett,
csatolják a Vuk-diploma fénymásolatát is,
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3. A 2015/2016-os tanév Generáció diákjai az A1 pontban említett dokumentumok mellett,
csatolják az ezt bizonyító igazolást is,

4. A 4,50 feletti átlaggal rendelkező középiskolás diákok, az A1-es pontban említett dokumentumok
mellett mellékeljék a középiskolás bizonyítványuk fénymásolatát, továbbá hozzák magukkal bemutatásra az
eredeti bizonyítványt

5. Az általános – és középiskolás diákok, akik rendszeres családi pótlékra jogosultak, az A1-es
pontban említett dokumentumok mellett csatolják a családi pótlék jogosultságáról szóló jogerős végzés
fénymásolatát.

MEGJEGYZÉS: A tanulónak csak egyetlen kategóriában van joga pályázni

B Azon tanulók kollégiumi elszállásolási költségeihez való hozzájárulás, akik háztartása családi
pótlékban vagy szociális segélyben részesül;
vagy Vuk-díjasok, és lakhelyüktől 30 km-nél távolabban eső középiskolába járnak és kollégiumi
elszállásolásban részesülnek (kollégiumi elszállásolás költségeihez való hozzájárulás)

A hozzájárulás elismerésének feltételei:

1. a középiskola rendszeres tanulója;
2. lakhelye Kishegyes község területén van;
3. a háztartás, amelynek a tanuló is a tagja, szociális segélyben részesül, vagy a tanuló Vuk

diplomával rendelkezik
4. magánelszállásolásban vagy diákotthoni elszállásolásban részesül;

Az osztályt ismétlő középiskolásoknak nem jár a hozzájárulás.

B/1 A következő dokumentációt kell csatolni:

A jogosultság megszerzéséhez szükséges ÁLTALÁNOS dokumentumok

1. A jogosultság elismeréséhez szükséges kérvény,

2. Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a középiskola rendszeres tanulója;

3. A diákotthonnal kötött szerződés fénymásolata

4. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata

5. A tanuló vagy az egyik szülő/gyám személyi igazolványának fénymásolata;

B/2 A jogosultság megszerzéséhez mellékelendő további dokumentumok:

1. A 2014/2015-ös tanév Vuk-díjasai az említett dokumentáció mellett csatolják a Vuk-diploma
fénymásolatát;

2. A tanuló, ha háztartása családi pótlékban vagy szociális segélyben részesül, az említett dokumentáció
mellett csatolja a családi pótlékról vagy szociális segélyről szóló jogerős végzés fénymásolatát.
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C Azon tanulók magánelszállásolási költségeihez való hozzájárulás, akik háztartása családi
pótlékban vagy szociális segélyben részesül; vagy Vuk-díjasok, és lakhelyüktől 30 km-nél
távolabban eső középiskolába járnak és magánelszállásolásban részesülnek (magánelszállásolás
költségeihez való hozzájárulás)

A hozzájárulás elismerésének feltételei:

1. a középiskola rendszeres tanulója;
2. lakhelye Kishegyes község területén van;
3. háztartása családi pótlékban vagy szociális segélyben részesül, vagy Vuk-diplomás;
4. magánelszállásolásban részesül;
5. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata;
6. A tanuló vagy az egyik szülő/gyám személyi igazolványának fénymásolata;

Az osztályt ismétlő középiskolásoknak nem jár a hozzájárulás.

C/1 A jogosultság megszerzéséhez szükséges ÁLTALÁNOS dokumentumok

1. A jogosultság elismeréséhez szükséges kérvény;

2. Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a középiskola rendszeres tanulója;

3. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata;

4. A tanuló vagy az egyik szülő/gyám személyi igazolványának fénymásolata;

C/2 A jogosultság megszerzéséhez mellékelendő további dokumentumok:

1. A családi pótlékról vagy szociális segélyről szóló jogerős végzés fénymásolata.

2. A 2015/2016-os tanév Vuk-díjasai az említett dokumentáció mellett csatolják a Vuk-diploma
fénymásolatát;

D Azon Kishegyes község területén élő tanulók magánelszállásolási vagy diákotthoni költségeihez való hozzájárulás,
akik nem részesülnek családi pótlékban vagy szociális segélyben és nem is Vuk-díjasok, lakhelyüktől 30 km-nél
távolabban eső középiskolába járnak (elszállásolási költségekhez való hozzájárulás)

A hozzájárulás elismerésének feltételei :

1. a középiskola rendszeres tanulója;

2. lakhelye Kishegyes község területén van;

3. magánelszállásolásban vagy diákotthoni elszállásolásban részesül;
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Az osztályt ismétlő középiskolásoknak nem jár a hozzájárulás.

A következő dokumentációt kell csatolni:

1. A jogosultság elismeréséhez szükséges kérvény;

2. Az oktatási intézmény által kiadott bizonylat, miszerint a középiskola rendszeres tanulója;

3. A diákotthonnal kötött szerződés fénymásolata;

4. A tanuló vagy az egyik szülő/gyám személyi igazolványának fénymásolata;

5. A tanuló vagy a szülő bankkártyájának fénymásolata;

II

Az említett költségekhez való hozzájárulás az általános- és középiskolások számára az iskolaév folyamán történik (9
hónap), a nyári és téli szünidőt kivéve.

.

III

A szükséges dokumentációt személyesen lehet átadni Kishegyes község ügyfélszolgálatánál (Szeghegyen és
Bácsfeketehegyen a helyi irodákban) vagy postai úton elküldeni a következő címre: Kishegyes község Községi
közigazgatása, Fő u. 32., 24321 Kishegyes;

A kérvényeket augusztus 22-től szeptember 16-ig lehet benyújtani.

A jogosultságról és a költségekhez való hozzájárulás magasságáról az osztályvezető dönt, a teljes
dokumentáció átvételétől számított 15 napon belül.

Kishegyesen, 2016. augusztus 16-án

Marko Lazić,
A Községi tanács elnöke


