
 

 

  

 

 

 

 

 

Tankönyvtámogatás 
Ingyenes tankönyv szociális rászorultság alapján 

 

Igénylőlap: a Gazdasági irodából kérhető vagy a honlapról letölthető. 
 

Leadás helye: Gazdasági iroda 

 

Jogosult, aki… Az igénylőlap mellé mellékelendő: 

tartósan beteg 

emelt összegű családi pótlékról szóló igazolás 

vagy 

orvosi igazolás 

fogyatékos (dislexia, disgraphia…) 

szakértői rehabilitációs bizottság által kiállított szakvélemény, 

melyben oktatási intézményként a Temesvári Pelbárt Ferences 

Gimnázium és Kollégium van megjelölve 

nagycsaládos magasabb összegű családi pótlékról szóló igazolás 

rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül 
jegyzői határozat 

nevelésbe vették vagy utógondozói 

ellátásban részesül 

gyámhatósági határozat alapján a gondozási helyet biztosító 

intézmény vezetője által kiállított igazolás 

 

 

Étkezéstámogatás 
Ingyenes vagy félárú* kollégiumi és iskolai étkeztetés szociális rászorultság alapján 

 

Igénylőlap: a Gazdasági irodából kérhető vagy a honlapról letölthető. 
 

Leadás helye: Gazdasági iroda 

 

Jogosult, aki… Az igénylőlap mellé mellékelendő: 

tartósan beteg 

emelt összegű családi pótlékról szóló igazolás 

vagy 

orvosi igazolás 

nagycsaládos magasabb összegű családi pótlékról szóló igazolás 

rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül 
jegyzői határozat 

nevelésbe vették vagy utógondozói 

ellátásban részesül 

gyámhatósági határozat alapján a gondozási helyet biztosító 

intézmény vezetője által kiállított igazolás 

* a 7-8. évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló ingyen étkezik, a többi esetben 50% a támogatás mértéke 

 

Az étkezéstámogatást tanév közben is lehet kérni, ha az adott körülmények változása folytán a diák 

jogosulttá válik rá!  

TÁJÉKOZTATÓ 
A Temesvári Pelbárt Ferences  

Gimnáziumban és Kollégiumban igénybe vehető 

támogatásokról 



Szent Mihály Alapítvány támogatása 
Az iskola alapítványa szociálisan rászoruló (szegény sorsú, nagycsaládos vagy árva) kollégiumi ellátásban 

részesülő gimnáziumi tanulók segítésére tanulmányaik végeztéig 

 

Igénylőlap: a Gazdasági irodából kérhető. 
 

Leadás helye: Gazdasági iroda 

 

Támogatás mértéke: Alapvetően nem rendszeres, hanem egyszeri (alkalmankénti) támogatás. Igényelhető pl. 

a kollégiumi étkezési díj fedezésére/kiegészítésére; osztálypénz vagy osztálykirándulás költségeire stb. 

 

Jogosult, aki… Az igénylőlap mellé mellékelendő: 

rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül 
jegyzői határozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás igénylésének menete: 
 

 A gyámhatóság – amelynek illetékességi területén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező 

életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van – megállapítja a 

gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, 

 amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 

o a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2016-ban 28.500 Ft) - 140%-át 

(jelenleg 39.900 Ft), ha 

 a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, 

 a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 
 vagy a nagykorúvá vált gyermek megfelel az 1997. évi XXXI törvény 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; 

o b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (jelenleg 37.050 Ft) az a) pont alá nem 

tartozó esetben. 

 Mindkét esetben feltétel, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem 

haladja meg az 1997. évi XXXI. törvény 19. §-ának (7) bekezdésében foglalt értéket. 

 Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre – 

az 1997. évi XXXI. törvény 20. § (2) bekezdése alapján – ha 

o a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy 

o b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző 

második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. 

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a gyámhatóság – hivatalból vagy 

kérelemre – felülvizsgálja, ha a megállapított jogosultság időtartama alatt a jogosultsági feltételekben 

változás következett be. Amennyiben a felülvizsgálat azzal az eredménnyel zárul, hogy a jogosultsági 

feltételek nem állnak fenn, a rendszeres kedvezményre való jogosultságot meg kell szüntetni. 


