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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Az eddigi 180 lejről 250-re nő a 
hátrányos helyzetű középis-
kolai diákoknak járó szociá-

lis ösztöndíj (románul bani de liceu) 
értéke az új tanévtől. Az oktatási 
minisztérium javaslatára elfogadott 

kormányhatározatba foglalt összes 
feltétel betartása esetén az új tanév-
től minden jogosult havonta 250 lejt 
kap az eddig 180 helyett az oktatás 
teljes időszakában. Az új szabályozás 
értelmében nő a jövedelmi küszöb 
felső értéke is, amely alapján a szo-
ciális ösztöndíjat megítélik. Így tehát 
többen kaphatják meg a támogatást, 

mint korábban. Mostanáig a kérelme-
ző családjában az egy főre jutó jöve-
delem nem haladhatta meg a 150 lejt, 
ezt az értéket most 500 lejre emelte 
a kormány. Az intézkedésre a bruttó 
minimálbér 1900 lejre emelése miatt 
volt szükség – jelentette be a határo-
zat elfogadását követően Nela Barbu 
kormányszóvivő.

P E T H Ő  M E L Á N I A

A juttatásra azok a családok jogo-
sultak, ahol az egy főre eső ha-
vi jövedelem nem haladja meg 

a 284 lejt, a gyermeket beíratták és 
rendszeresen jár valamely iskola-elő-
készítő tanintézetbe. Az orvos indokolt 

esetben 50 százaléknyi hiányzást iga-
zolhat, a szülő pedig három napra ad-
hat igazolást. Amennyiben egy napot 
is igazolatlanul hiányzott a gyerek a 
tanintézetből, az adott hónapra felfüg-
gesztik az értékjegyet számára – tájé-
koztatnak a közleményben.

Szükséges iratok

Az igényléseket mától lehet leadni a 
szociális iroda székhelyén, a 4-es iro-
dában.

A kérelemhez szükséges aktacso-
mónak tartalmaznia kell egy kitöltött 
típuskérést (a formanyomtatvány a 
szociális irodán igényelhető), óvodai 
igazolást, továbbá a szülők személy-
azonossági igazolványának és házas-

„Reméljük, ösztönözni fogja 
őket”

A feltételekben meghatározott jö-
vedelmi küszöb megemelésével az 
előző évekhez képest idén valószínű-
leg többen kaphatják meg a támoga-
tást Hargita megyében – véli Görbe 
Péter Hargita megyei főtanfelügyelő. 
A jövedelmi küszöböt hosszú évek 
óta nem módosították, feltételezhető-
en ez a fő oka annak, hogy az évekkel 
ezelőtti néhány ezerről mára néhány 
százra csökkent az ösztöndíjra jo-
gosultak száma Hargita megyében: 
számuk a 2017–2018-as tanévben ke-
vesebb mint 400 volt. A főtanfelügye-
lő reméli, hogy a megemelt értékű 
támogatás valamelyest csökkenti 
az iskolaelhagyást, jóllehet a 250 lej 
nem egy jelentős összeg. „Reméljük, 
ha nem is nagy arányban, de kicsit 
ösztönözni fogja őket, hogy járja-
nak iskolába” – fogalmazott. Túlzott 
reményeket azonban nem fűznek a 
juttatás hatásához, hiszen – mint 
arról beszámolt – van olyan szakis-
kolai osztály, amelyben tavaly még 
tizenöten voltak, de iskolakezdésre 
négyen maradtak, és a hollétükre vo-
natkozó kérdésre arról tájékoztatták, 
hogy elmentek külföldre dolgozni, 
nem érdekli őket az iskola. „Tankö-
teles, de ha elment külföldre, mit tu-
dunk csinálni?” – tette fel a kérdést 
Görbe Péter. 

A szociális ösztöndíjat egyébként 
szabadon elkölthetik az arra jogosult 
diákok, elméletileg ugyan tanszerek 
vásárlására vagy az iskoláztatásuk-
kal kapcsolatos költségekre kellene 
fordítaniuk, de ezt nem ellenőrzik. A 
sok igazolatlan hiányzás vagy a rossz 
magaviseleti jegy viszont a támoga-
tás megvonását eredményezi.

sági levelük másolatát. Válás esetén 
a bírósági végzés másolata, élettársi 
kapcsolat esetén az élettárs személy-
azonossági igazolványának másola-
ta és jövedelemigazolása szükséges. 
Örökbefogadás esetén az erről szóló 
határozat másolatát kell csatolni. A ké-
relmezési ügycsomónak tartalmaznia 
kell továbbá a családban levő összes 
gyerek keresztlevél-, illetve személy-
azonossági igazolványának másola-
tát, a szülők előző hónapi nettó jöve-
delméről szóló igazolást.

Amennyiben a kérelmezési ügycso-
móban nyilatkozott adatokban módo-
sulás áll elő, arról a jogosult legfeljebb 
15 napon belül köteles tájékoztatni a 
szociális osztályt.

Az értékjegyet kizárólag élelmiszer, 
tanszer, ruházati cikkek és tisztálko-
dási szerek vásárlásakor lehet igénybe 
venni azoknál a kereskedelmi egysé-
geknél, akik ezt elfogadják.

Az előző tanévben 47 kérelmező 
részére 525 értékjegyet hagyott jóvá  
Gyergyószentmiklós önkormányzata.

Több középiskolás kaphat támogatást
Remélik, valamelyest mérsékli az iskolaelhagyást a megnövelt szociális ösztöndíj

• Közel harminc százalékkal nő az új tanévtől a nehéz anyagi helyzetben élő 
középiskolások által igényelhető szociális ösztöndíj értéke, és a jogosultságot 
meghatározó jövedelmi küszöb felső értéke is. Utóbbit hosszú évek óta nem 
módosították, így mára több ezerről néhány százra zsugorodott a jogosultak 
száma Hargita megyében.

Az eddiginél 70 lejjel 
nagyobb havi támoga-
tást kapnak a szociális 
ösztöndíjra jogosult 
diákok

▴  FOTÓ: PÁL ÁRPÁD

Mától igényelhetők a szociális értékjegyek
• A havi 50 lej értékű ösztönző támogatás szeptember 12-től 
igényelhető az óvodások számára – tudatja az érdekeltekkel 
a gyergyószentmiklósi városháza sajtóosztálya. A kérelem-
hez szükséges aktacsomót a szociális iroda Kárpátok utcai 
székhelyén kell leadni.

Az egyik kitétel, hogy a gyermek 
rendszeresen járjon iskola-előkészítő 
tanintézetbe

◂   I LLUSZTRÁCIÓ:  KRISTÓ RÓBERT

Hol, mikor?
A gyergyószent-
miklósi város-
háza szociális 
osztályán hétfőtől 
csütörtökig 8 és 
13 óra között, 
szerdánként fél 
kilenctől délután 
3-ig tart az 
ügyfélfogadás. Az 
érdeklődők tele-
fonon is kérhet-
nek tájékoztatást 
a 0366–139.918-
as számon.




