
Kedves Szülők, Tisztelt Hernádszentandrási Lakosok! 
  

 
 

Hernádszentandrás Község Önkormányzatának a Szociális Ellátásokról szóló 3/2015.(II.14.) rendeletének 

értelmében a polgármester támogatás állapíthat meg annak a kérelmezőnek, akinek gyermeke középiskolában, 

vagy érettségire épülő nappali rendszerű szakképzésben, vagy felsőoktatási intézményben tanul. 
 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a képviselő-testület egyetértésével 2020-ban  

minden hernádszentandrási, nappali tagozatos középiskolás tanuló részére 10.000 Ft,  

valamint minden hernádszentandrási nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésben részt vevő főiskolai 

és egyetemi hallgató részére 15.000 Ft iskolakezdési támogatást biztosít önkormányzatunk. 
 

A támogatás 2020. szeptember 7. és 2020. szeptember 30. között  

egy kérelem nyomtatvány kitöltését követően, a szeptemberi iskolalátogatási igazolás bemutatása ellenében 

vehető át az Önkormányzati Hivatal Kirendeltségén ügyfélfogadási időben. A kérelem nyomtatvány letölthető a 

település honapjáról (www.hernadszentandras.hu), illetve beszerezhető a hivatalban. 
 

Az általános iskolás tanulók számára az állam ingyenes tankönyvellátást, a Szerencsi Tankerületi Központ 

támogatásának köszönhetően az Ináncsi Arany János Általános Iskola a halmozottan hátrányos helyzetű tanulói 

számára (a hernádszentandrásiaknak is!) ingyenes füzetcsomagot biztosít.  

Az Összefogás Hernádszentandrásért Alapítvány Hernád-völgyi Tanodája továbbra is várja a diákokat tantárgyi 

felzárkóztatásra, korrepetálásra, készségfejlesztő és közösségi programjaira minden hétköznap 14.00 órától. 

 

Tájékoztatásul közlöm Önökkel, hogy az iskolából való hazaérkezést segítve 2020. szeptember 1-től (kedd)  

iskolai tanítási napokon az alábbi ingyenes buszjáratot indítja önkormányzatunk: 
 

14.30: Ináncs (Vasútállomás) – Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége (Hernádszentandrás) 

 

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az önkormányzatok a szociális normatívájuk terhére segíthetik a 

településeik lakosságát, enyhíthetik a hátrányos helyzetből adódó nehézségeket. Helyi döntés az, hogy ezen 

költségvetési összeget milyen formában használja fel az önkormányzat a célnak megfelelően.  
 

Ezen keretből – lehetőségeihez mérten – Hernádszentandrás Község Önkormányzata évek óta kiemelt figyelmet 

fordít a fiatalok támogatására (iskolakezdési támogatás, Bursa Hungarica ösztöndíj, könyvjutalmak, szállítási 

feladatok…), a mindennapi étkezés segítésére (jelentős térítési díj kedvezmény, gyermekétkeztetés 

feltételeinek biztosítása, rendszeres élelmiszerosztás feltételeinek biztosítása karitatív szervezetekkel való 

együttműködésben…), a szociális célú tűzifaprogram biztosítására (pályázás, és mintegy 1.000.000 Ft összegű 

önrész és szállítási költség biztosítása), a váratlan élethelyzeteken való segítésre (települési támogatás), a 

szépkorú lakosok támogatására. 
 

Az elmúlt hetekben számos téves vagy félreérthető információ, valamint ezekhez kapcsolódó rosszindulatú 

okoskodás és támadás látott napvilágot a tények ismerete nélkül, vagy annak szándékos félremagyarázásával. 

Célunk továbbra is az, hogy szűkös lehetőségeinkhez képest a leghatékonyabban segítsük a hernádszentandrási 

emberek mindennapjait, s erősítsük kapcsolatainkat mindazokkal, akikkel közösen eredményes munkát tudunk 

végezni az Önök érdekében! 

 

Hernádszentandrás, 2020-08-28 

Üveges Gábor 

polgármester 

http://www.hernadszentandras.hu/

