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Tájékoztatás  

Szociális ösztöndíj programról 
 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016-ban elfogadta a szociális ösztöndíj adományozásáról szóló rendeletét.  
 
A rendelet célja, hogy a Képviselő-testület a településen élő, vagy a településen általános iskolába 
járó szociálisan rászoruló és kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtó gyermekek, diákok tehetségét 
anyagilag támogassa oly módon, hogy a támogatás mértékét és a jogosultságot a gyermek családjának 
jövedelmi helyzete, a gyermek tanulmányi eredménye, iskolai magatartása, szorgalma és a rendszeres 
iskolába járás alapján jutalmazza, ösztönözze.  
 
Az ösztöndíj típusai: 

- rendszeres tanulmányi ösztöndíj, 
- egyedi tanulmányi ösztöndíj 

 
A rendszeres tanulmányi ösztöndíj igénylés feltételei:  
 
A támogatottak köre: 
 

A Tápióság Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, az általános iskola 2-8. évfolyamán, maximum 16 éves tanulmányokat folytató 
diák, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének a 150%-át (42.750,-Ft), 
gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 200 % (57.000.-Ft).  
 
A Tápióság Község közigazgatási területén lévő általános iskolában tanulmányokat folytató, 
de más településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, az általános iskola 2-8. 
évfolyamán, maximum 16 éves tanulmányokat folytató diák, feltéve, hogy a családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori 
legkisebb összegének a 150%-át (42.750,-Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 
200% (57.000,-Ft). 
 

További feltételek:  
- legalább 4.0 tanulmányi átlag, és 
- legalább 4.0 átlagú magatartás és szorgalom osztályzat, és 
- nem lehet igazolatlan hiányzás, és 
- tantárgyismétlés veszélye nem állhat fenn. 

 
A kérelem benyújtható a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon az előírt jövedelem-igazolásokkal együtt. 
 
A kérelem benyújtásának határideje minden évben augusztus 1. napjától augusztus 31. napjáig 
terjed.  
 



A rendszeres ösztöndíj mértéke: 3000,-Ft/alkalom. (A nyilvántartásba vett diákok tanulmányi 
adatairól a Polgármesteri Hivatal adatot kér az általános iskolától, minden évben november 30., 
február 28. és június 15. napján fennálló állapot szerint és ha a kérelmező minden feltételnek megfelel, 
akkor határozattal megállapításra kerül a jogosultság.) 
 
 
Egyedi ösztöndíj igénylés feltételei: 
 
 
A támogatottak köre: 
 

A Tápióság Község közigazgatási területén életvitelszerűen élő, állandó lakcímmel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki sikeres szakiskolai, szakközépiskolai, 
gimnáziumi érettségi vizsgát tett és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének a 150%-át 
(42.750,-Ft), egyedül élő esetében 200%. (57.000,-Ft)  
 
A Tápióság Község közigazgatási területén életvitelszerűen élő, állandó lakcímmel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező maximum 16 évét betöltő személy,aki bármilyen idegen 
nyelvből „C” típusú, középfokú nyelvvizsgát tett az aktuális tanulmányi évben. 

 
A Tápióság Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, valamint Tápióságon általános iskolában tanulmányokat folytató, de más 
településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, az általános iskola 2-8. 
évfolyamán, maximum 16 éves tanulmányokat folytató diák, aki a tanév végén kitűnő 
tanulmányi eredménnyel, tehát 5.0. tanulmányi átlaggal végez. 

 
A Tápióság Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, valamint Tápióságon általános iskolában tanulmányokat folytató, de más 
településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, az általános iskola 2-8. évfolyamán, 
maximum 16 éves tanulmányokat folytató diák, aki egyedi mérlegelés esetén, az 
osztályfőnök, az iskolaigazgató, és a Szociális Bizottság együttes írásbeli javaslata alapján a 
tanulmányi, kulturális vagy sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújt. 

 
 
A kérelem benyújtható a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez az erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon az előírt mellékletekkel (jövedelemigazolás, 30 napnál nem régebbi 
általános iskolai év végi-, érettségi- vagy nyelvvizsga bizonyítvány másolata, nyelvvizsga esetén a 
vizsgadíj összegét igazoló számla, nyugta) együtt. 
 
A kérelmet a tanév során a bizonyítvány megszerzésétől számított 30 napon belül kell 
benyújtani.  
 
Az egyedi ösztöndíj mértéke: 10.000,-Ft, kivétel ez alól a „C” típusú középfokú nyelvvizsga 
megszerzésének esete, ahol az ösztöndíj mértéke a nyelvvizsga megszerzéséért fizetett, számlával 
igazolt vizsgadíj összege. 
 
A tájékoztatás nem teljeskörű, ezért további kérdésekkel kérem, hogy forduljanak a Polgármesteri 
Hivatal szociális ügyintézőjéhez! 
 
                      Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét! 
 
 
                                                                                        Tóthné Szombati Erika sk. 
                                                                                                        jegyző 
Tápióság, 2019. június 4. 


