Iskolakezdési támogatást igényelhetnek a szociálisan rászoruló családok
Mindennapi tapasztalataink szerint az iskolakezdés még a jobb anyagi helyzetben lévő
családoknak is terhet jelent és jelentős kiadásokkal jár. Különösen igaz ez a nélkülöző, rossz
anyagi körülmények között élő családoknál, ahol a terhek – a gyermeklétszámtól függően –
sokszorozódnak.
E terhek könnyítése érdekében Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeleti
szabályozással megteremtette az iskolakezdési támogatás bevezetésének lehetőségét, melyhez
biztosította a szükséges pénzügyi forrást.
Az iskolakezdési támogatás nem alanyi jogon jár, biztosításának feltétele, hogy a szülő
erre a támogatási formára igényét bejelentse.
Bízunk abban, hogy sok száz család él a támogatás igénylésének lehetőségével, így az
önkormányzat a Képviselő-testület döntése mentén enyhíteni tudja a családok iskolakezdéssel
kapcsolatos anyagi tehervállalását.
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Tájékoztató a támogatás igénybevételének feltételeiről
Kik jogosultak iskolakezdési támogatásra?
Iskolakezdési támogatást igényelhet az a szülő, vagy más törvényes képviselő, akinek kiskorú
gyermeke nappali oktatás munkarendje szerint folytatja tanulmányait, továbbá nagykorúvá
válása után az a gyermek, aki nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és
23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és
a 25. életévét még nem töltötte be.
A támogatás, ha a fenti feltételek fennállnak, igényelhető a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek részére is.
Felhívjuk figyelmüket, hogy nem részesülhet iskolakezdési támogatásban az a gyermek,
akinek iskoláztatási támogatása folyósításának szüneteltetését a Magyar Államkincstár
jogerős határozattal elrendelte.
Milyen összegű iskolakezdési támogatást kaphatnak az arra jogosultak?

Az iskolakezdési támogatás összege, amennyiben a gyermek nem jogosult rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre, abban az esetben 8.000.-Ft gyermekenként.
Amennyiben a kérelem benyújtásakor a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult, akkor a támogatás összege 4.000.-Ft gyermekenként.
Hol és mikor lehet benyújtani az iskolakezdési támogatás iránti kérelmeket?

A kérelmeket 2022. július 1. és 2022. szeptember 30. között - ügyfélfogadási időben - lehet
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Csoportnál, a 28-as számú irodában. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
Milyen formában nyújtható be a kérelem és milyen igazolások, okmányok szükségesek a
kérelem benyújtásához?
A kérelmet kizárólag formanyomtatványon lehet benyújtani, mely átvehető a Polgármesteri
Hivatal Népjóléti Csoportjánál, vagy letölthető a www.sarkad.hu („Polgármesteri Hivatal”
menüpont, „Letölthető dokumentumok” almenüpont) oldalról.
A sarkadi általános-, és középiskolába járó gyermekeknek nem kell iskolalátogatási igazolást
mellékelni, számukra az iskolalátogatás tényét az oktatási intézmény igazolja.
Akik más településen járnak általános-, közép-, vagy felsőfokú oktatási intézménybe, be kell
nyújtani az iskola által kiállított, 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást.
Ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult szülők külön élnek, az iskolakezdési
támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezése vagy
ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve
gyámhatósági döntést, vagy a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében
meghatározott jegyzőkönyvet.
Minden esetben szükség van a kérelmező és kérelmében feltüntetett családtagjai lakcímet
igazoló hatósági igazolványának (lakcímkártya) bemutatására.
A nappali tagozaton tanuló nagykorú gyermeknek is alá kell írnia a kérelem nyomtatványt!
Hogyan kapják meg a támogatást az arra jogosultak?
Akik rendelkeznek folyószámlával, azoknak a számlára való utalással történik a kifizetés. Ez
a támogatás kifizetésének leggyorsabb módja, ezért kérünk minden érintettet, hogy a kérelem
benyújtásakor feltétlenül adja meg a számláját vezető pénzintézet nevét és
számlaszámát.
Akik nem rendelkeznek folyószámlával, azok részére postai úton való utalással kerül a
támogatás kifizetésre.
Tisztelt Szülők! Kérjük Önöket, amennyiben élni kívánnak az iskolakezdési támogatás
igénybevételének lehetőségével, a fent leírtaknak megfelelően szíveskedjenek együttműködni
az Önkormányzattal, hiszen csak így biztosítható a gyors, korrekt ügyintézés és az érintettek
számára a támogatás lehető legrövidebb időn belüli kifizetése.

