Tájékoztató
óvoda- és iskolakezdési, valamint közép- és felsőfokú iskolakezdési támogatások
igényléséről
Kenderes Városi Önkormányzat a gyermeket nevelő családok anyagi terheinek könnyítésére
a tavalyi évhez hasonlóan idén is iskolakezdési, óvodakezdési, illetve közép és felsőfokú
iskolakezdési támogatást biztosít. Az alábbiakban a támogatás igénybevételével kapcsolatban
szükséges információkról tájékoztatjuk Önöket.
Pontosan milyen típusú támogatások vannak?
Háromféle támogatás igényelhető:
- óvodakezdési támogatás,
- iskolakezdési támogatás (általános iskoláskorú gyermekek esetében),
- közép- és felsőfokú iskolakezdési támogatás.
Milyen összegű a támogatás és mire lehet fordítani?
Egyszeri támogatás, aminek összege gyermekenként 20.000 Ft, amit az oktatási vagy
nevelési intézményekben az évkezdéshez szükséges tanszerek, tankönyvek, jegyzetek,
ruházat, szemüveg megvásárlására lehet fordítani.
Kik kérelmezhetik a támogatásokat?
A támogatásokat azok a szülők/gondviselők/törvényes képviselők kérelmezhetik, akik:
- Kenderesen rendezett lakcímmel rendelkeznek,
- óvodáskorú gyermeküket a kenderesi óvodába íratták be, illetve ide járatják,
- általános iskoláskorú gyermeküket a kenderesi általános iskolába íratták be, illetve ide
járatják, nappali képzésre,
- gyermekük közép- vagy felsőfokú tanulmányokat kezd, vagy folytat, nappali
képzésben.
A 18. életévüket betöltött tanulók csak saját jogon kérhetik a támogatást. A kérelmet nem
szükséges személyesen benyújtaniuk, postázhatják is, illetve szülőjükkel is beküldhetik.
Hogyan lehet kérelmezni?
Szeptember 10. napjától, az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével és a
Kenderesi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztályához való
bejuttatásával.
A kérelem nyomtatványokat a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni, illetve
Kenderes város honlapjáról (www.kenderes.hu) is letölthetők. Ez utóbbi esetben fontos, hogy
elektronikus úton nem nyújthatók be, csak papírformában!
Az óvodás és általános iskoláskorú gyermekek esetében a kérelem mellé semmiféle más iratot
nem kell mellékelni.
A közép- vagy felsőoktatásban részt vevő gyermekek esetében a 2018/19. tanévre vonatkozó
tanulói jogviszony igazolásáról szóló dokumentumot csatolni kell.

A kérelmek benyújtásának határideje 2018. október 1. Az ezután benyújtott kérelmek
elutasításra kerülnek.
Az ügyintézés során kérjük, vegye figyelembe a hivatalos ügyfélfogadási időt:
hétfő: de: 08.00-12.00; szerda: du. 13.00-16.30; csütörtök: de. 08.00-12.00; péntek de.
08.00-12.00 óra között.
Mit tegyek, ha a többféle támogatásra is jogosult vagyok?
Akiknek a családjában van óvodás és/vagy általános iskoláskorú gyermek, azok egy kérelem
nyomtatványt kitöltve igényelhetik meg a támogatást. Postai úton, vagy személyesen kell
eljuttatniuk a Kenderesi Polgármesteri Hivatalba.
Amennyiben a családban óvodás és/vagy általános iskoláskorú mellett közép- vagy
felsőoktatásban résztvevő gyermek is van, úgy két kérelem nyomtatvány kitöltése szükséges.
Az óvodáskorú és általános iskolás korú gyermekeket az egyiken, a közép vagy felsőfokú
oktatásban részt vevő gyermekeket a másikon kell feltüntetniük. Ez utóbbi esetben a kérelem
nyomtatványt a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban kaphatják meg, illetve kitöltve itt
adhatják le. FONTOS, hogy a tanulói jogviszonyt igazoló dokumentumot is mellékeljék!
Mikor és hogyan kapom meg a támogatást?
Miután a hiánytalanul kitöltött kérelmét (közép- és felsőfokú oktatásban részt vevő gyermek
esetében a tanulmányi jogviszony fennállását tanúsító igazolással együtt) beadta a Kenderesi
Polgármesteri Hivatalba, várnia kell. A törvény által megszabott ügyintézési határidő 8 nap,
de munkatársaink a lehetőségeikhez mérten lerövidítik ezt. Önt a kérelmének elbírálásáról a
lakcímére küldött határozattal fogjuk értesíteni.
Amennyiben a támogatásokra jogosult, akkor a határozatban feltüntetett összeget személyesen
veheti át a Kenderesi Polgármesteri Hivatal pénztárában.
Amennyiben a kérelme elutasításra kerül és fellebbezni kíván, akkor az elutasító határozatban
írt módon élhet jogorvoslati lehetőségével.
Hogyan kell elszámolni a támogatással?
A támogatás összegének folyósításától számított 30 napon belül kell elszámolnia úgy, hogy
a Kenderesi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályán bemutatja a megvásárolt
dolgokról szóló számlákat.
FONTOS, hogy csak a 2018. augusztus 1. utáni vásárlásokról kiállított számlákat is lehet
elszámolásra benyújtani! Az augusztus elseje előtt keltezett számlák nem fogadhatók el!
A vásárlások alkalmával NEM a Kenderesi Polgármesteri Hivatalt, hanem a Kenderes
Városi Önkormányzatát kell a számlán feltüntetni!
Mit tegyek, ha további felvilágosítást szeretnék kérni a támogatással kapcsolatban?
Hivatali időben hívja fel a 06 59 328-251-es telefonszámot, melyen munkatársaink szíves
rendelkezésére állnak.
Kenderesi Polgármesteri Hivatal
Igazgatási és Szervezési Osztály

