
                             Önkormányzati támogatások 2020-21 

(2020-ban a támogatások összegének számításakor alapul vett öregségi nyugdíjminimum: 

28500 Ft/hó) 

 

Beiskolázási segély  

 

Beiskolázási segélyt kaphat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő  

tanuló, amennyiben családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 220%-át, egyedülálló szülő esetén 250%-át. 

Jövedelemhatár: családban 62.700 Ft/fő/hó, egyedülálló szülő esetén: 71.250 Ft/fő/hó  

 

A beiskolázási segély összege:  

annak a tanulónak, aki ingyenes tankönyvellátásban részesül, 10.000 Ft, aki nem, annak 

15.000 Ft 

 

Kérelem benyújtása: augusztus 21-től november 30-ig. 

 

További információk: 

https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/beiskolazasi-segely/ 

 

 

Szociális tanulmányi ösztöndíj 

Jogosult az a tanuló, aki valamely középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, és 

az előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,50 vagy a 

fölött van, illetve ha a bizonyítvány szöveges értékelést tartalmaz, legfeljebb két tárgy 

értékelése jól megfelelt, a többi tantárgy értékelése kiválóan megfelelt. és a családjában az 

egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 300%-át.  

Jövedelemhatár: 85.500 Ft /fő/hó  

Az ösztöndíj összege: 6.000 Ft/hó, kitűnő tanulmányi eredménynél: 7.000 Ft/hó 

 

További feltétel, hogy a gyermek törvényes képviselője III. kerületi bejelentett lakcímmel 

rendelkezik és ott életvitelszerűen él. 
 

Kérelem benyújtása: június 15-től november 30-ig.   

Folyósítás: szeptember 1-től június 30-ig. 

 

További információk: 

https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/szocialis-tanulmanyi-osztondij/ 
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Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  
 

Nyújtható annak a rendkívüli élethelyzetbe került 

a) gyermekét nevelő családnak, melyben az egy főre számított havi jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át; azaz 65.500 Ft-ot, 

b) gyermekét egyedül nevelő szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, ha az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 260%-át, azaz 74.100 

Ft-ot. 

Kérelem benyújtása: folyamatos, a támogatás évente maximum 5 alkalommal adható a 

családnak, attól függően, hogy milyen egyéb támogatásban részesülnek. 

További információk: 

https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/rendkivuli-gyermekvedelmi-tamogatas/ 

 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

Jogosult az a gyermeket nevelő család, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 

haladja meg: 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át, 

b) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

c) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,  

b) egyéb esetekben az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át. 

Jövedelemhatár:  

a-c) 41.325 Ft/fő/hó  

b) 38.475 Ft/fő/hó  

Kérelem benyújtása: folyamatos.   

További információk: 

https://obuda.hu/blog/egeszsegugy/rendszeres-gyermekvedelmi-kedvezmeny/ 
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