
1. Tanulmányi ösztöndíjak
a/ Megkaphatja minden alapiskolás diák, amennyiben az iskola

diákjainak legalább 70 %-a hátrányos helyzetű családból szárma-
zik, és tanulmányi átlaguk 2,5-ig van, vagy az előző iskolai félév-
hez viszonyított tanulmányi átlaguk 0,5-del javult;

b/ Egyénileg megkaphatja minden diák, akinek szülei hátrányos
helyzetben élnek, és tanulmányi átlaguk 2,5 alatt van, vagy az u-
tolsó iskolai félév átlagához képest 0,5-del javult;

A tanulmányi ösztöndíj megítélésének feltételei:
– tanulmányi átlag 1,5-ig: 500 korona ösztöndíj,
– tanulmányi átlag 2,5-ig: 300 korona ösztöndíj,
– az utolsó két félév tanulmányi átlaga 0,5-del javult: 200 korona
ösztöndíj.

2. Étkeztetési és tanszercsomag-támogatás jár:

a/ az iskola minden diákja számára, amennyiben az iskola diák-
jainak legalább 70 %-a hátrányos helyzetű családból származik;

b/ individuálisan /egyénileg/ minden olyan diák számára, aki
hátrányos helyzetű családból származik;

c/ étkeztetési támogatást kap az a diák, aki hátrányos helyzet-
ben van, és törvényes képviselője hozzájárul az étkeztetéshez

a tranzitforgalom, mely Szlovákián, majd
térségünkön keresztül éri el az ország szí-
vét, Budapestet. A forgalom mérése, elő-
rejelzések készítése, szervezése Ipolyság-
gal közös érdekek mentén haladna. Ez a
kiinduló gondolat.

A pályázat közeli célkitűzései
1. Ipolysággal karöltve a térség telepü-

lésenkénti, de főleg tranzit jellegű közúti
szennyezésének feltárása, tanulmányké-
szítés;

2. Programkészítés a közös cselekvési
lehetőségek alapján;

3. Tervkészítés a közös tranzitforga-
lom regisztrálására és az előrejelzésre
szolgáló rendszer kiépítése, mely előrejel-
zés nemcsak a városok, hanem a térség
és a főváros forgalomszervezését is szol-
gálja;

4. A térségben kiépítendő levegőmérő
monitorrendszerének és annak értékelési,
illetve kommunikációs /szolgáltatási/ ter-
vének elkészítése.

A pályázat távlati célkitűzései
Egy következő pályázati cikluson ke-

resztül a tervezett rendszer kiépítése és
annak működtetése.

Következő pályázati lehetőségek híján
a meglévő tervek segítségével mindkét te-
lepülés /és ha él vele a térség is/, előrelép-
het forgalomszervezése, illetve levegő-
tisztaságának javítása érdekében.

Meglévő tervek, tanulmányok, me-
lyek támogatják a megvalósítást:
– környezetvédelmi koncepció,
– Vác környezetvédelmi programja,
– 14 évre visszamenőleg a közúti levegő-
szennyezés mérésének adatai,
– a közúti levegőszennyezéssel kapcso-
latos feltáró, kutató munkák,
– a témakörben írott diplomamunkák,
disszertációk,
– az elmúlt évek forgalomszámlálási ada-
tai,
– az elmúlt évek levegőszennyezés-csök-
kentése érdekében végzett környezeti ne-
velési tevékenység,
– az elmúlt évek levegőszennyezés-csök-
kentése érdekében készített kiadványok
és egyéb szóróanyagok.

legkevesebb 1, legtöbb 5 koronával;
d/ tanszercsomag-támogatást kap minden hátrányos helyzetű

tanuló egy tanévben 2 alkalommal, mindig az iskolai félév kez-
detén. A tanszercsomagokat az iskola biztosítja, és adja át a diák-
nak vagy törvényes képviselőjének.

A tanulmányi ösztöndíjak, étkezetetési és tanszercsomag-tá-
mogatás ügyintézését az alapiskolák fenntartói /város, község/
végzik a körzeti és járási szociális hivatalokkal való közreműködés
alapján.

3. Bejáró diákok utaztatási költségeinek térítése

a/ Az utaztatási költségeket az oktatásügyi minisztérium utalja
át azon városoknak és községeknek, amelyek az alapiskola fenn-
tartói.

b/ Azon diákok számára térítik az utaztatási költségeket, akik
kötelező iskolalátogatásukat töltik a számukra meghatározott is-
kolai körzethez tartozó alapiskolában.

c/ A megítélt utaztatási költségeket a diákok törvényes képvi-
selői kapják a gyermekük által látogatott iskolában.

d/ Ha a diák nem a meghatározott iskolai körzethez tartozó
iskolába jár, nem igényelheti az utaztatási költségek terítését.

e/ A január–júniusi időszak utaztatási költségeit júliusban utal-
ják át.

Bővebb felvilágosítás: Ipolysági Tanügyi Hivatal, Fő tér
1., Ipolyság; tel.: 036/7411054.
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A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

A tanügyi hivatal tájékoztatója

A hátrányos helyzetben lévő
tanulók állami támogatása

Meglévő létesítmények, melyek tá-
mogatják a megvalósítást:
– a 2. sz. főútvonal elkerülő szakaszának
megépítése,
– a város által létrehozott forgalomszabá-
lyozás elemei,
– 1992–2003-ig elkészült biofalak és or-
ganikus védősávok,
– az oktatási intézmények udvarain és kör-
nyékén telepített organikus védősávok,
– a városban működő folyamatos közúti
levegőszennyezést mérő állomás és egyéb
mérési lehetőségek.

Jelenleg a megvalósítási terv szerinti
előkészítés, pontosítás, az egyes rendez-
vények szervezési és megvalósíthatósági
biztosítása, előkészítése /az érintett intéz-
ményekkel való kapcsolatfelvétel, a szak-
mai – tudományos – feladatokhoz adat-
gyűjtés, a témával kapcsolatos helyi ren-
deletek, mérési eredmények, szakvélemé-
nyek, koncepciók, tudományos munkák
begyűjtése/ folyik
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