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Topolya
Topolya községnek a középiskolások utaztatásához szükséges eszközök biztosításában való
részvétele mértékéről szóló határozat 4. szakaszának 2. bekezdése alapján (Topolya Község Hivatalos Lapja
7/2009. és 2018/14. szám) valamint Topolya községnek a középiskolások utaztatásában való részvétele
mértékéről szóló szabályzat 5. szakasza alapján (Topolya Község Hivatalos Lapja 8/2009. szám) Topolya
Község Közigazgatási Hivatala által kihirdetésre kerül az alábbi
PÁLYÁZAT
AZON KÖZÉPISKOLAI TANULÓK ÚTIKÖLTSÉGE MEGTÉRÍTÉSÉNEK ODAÍTÉLÉSÉRE,
AKIK MÁS HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TERÜLETÉN TALÁLHATÓ KÖZÉPISKOLÁKBA
UTAZNAK NAPONTA
Az útiköltség megtérítésére jogosult minden olyan középiskolai tanuló, aki minden nap utazik a
lakhelyéről azon középiskolákba, amelyek székhelye más helyi önkormányzatok területén találhatóak,
mégpedig:
Valamelyik középiskola rendes tanulója, állandó lakhelye Topolya község területén van
Minden nap autóbusz, vonat vagy más szállítóeszköz igénybevételére kényszerül az oktatás
látogatása végett
Semmilyen egyéb, szervezetek, közösségek és alapítványok (ösztöndíj, diákhitel és hasonlók) általi
segélyezésben nem részesül
Az útiköltség fedezéséhez szükséges eszközöket a község fedezi Topolya községen belüli leghosszabb
táv havi bérletének ára értékében a 2019/2020. tanévre, 2019. szeptember 1-jétől kezdve.
A jelentkezési laphoz az alábbi iratokat kell mellékelni:
1. Az iskolába való beíratkozásról kiadott bizonylat, a szakirány megjelölésével (a középiskola I.
osztályába íratkozó diákok esetében),
2. A bizonyítvány fénymásolata (a II., III. vagy IV. osztályba íratkozók esetében),
3. Személyazonossági igazolvány fénymásolata (a tanuló vagy a szülő személyazonossági igazolványa)
4. A szülő munkáltatójának igazolása arról, hogy nem kap támogatást a tanuló iskoláztatására, a
munkanélküli szülő igazolása arról, hogy be van jegyezve az Országos Foglalkoztatásügyi Szolgálat
nyilvántartásába, földműves szülő esetében az egészségügyi könyv fénymásolata, családi anyagi
támogatásra jogosult szülők esetében pedig a Szociális Védelmi Központ bizonylata,
5. A Belgrádi Postabank Rt topolyai fiókintézeténél nyitott folyószámla fénymásolata.
MEGJEGYZÉS: A Topolya községnek a középiskolai tanulók utaztatási eszközeinek
biztosításában való részvételéről szóló határozat 7. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja,
2009/7. és 2018/14. szám) előírja hogy e támogatás nem illeti meg azon középiskolai tanulókat, akik
Topolya község területén kívül eső középiskolába járnak, miközben ezen szakok oktatása a község
területén betöltetlen tanulói helyekkel folyik.''
A pályázati igényléseket a szükséges okmányokkal együtt 2019. szeptember 6.-ig lehet benyújtani,
Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának iktatójában – Ügyfélszolgálati központ 2. ablakánál, illetve a
helyi irodákban.
A hiányos, vagy késve érkezett kérvényeket nem vesszük figyelembe.
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