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LAGUNTZA DEIALDIA, 0 eta 3 URTE BITARTEKO HAUR ESKOLETARA JOATEAGATIK
LAGUNTZAK JASOTZEKO BALDINTZAK ETA BETEBEHARRAK
- Haurrek 4 hilabete eta 3 urte bitarteko adina izan beharko dute.
- Diru-laguntza eskatzen duten gurasoek edo legezko tutoreek eta adingabeak egon beharko dute Uharte
Arakilen erroldaturik, gutxienez urtebetez, eskabidea egiten dutenetik kontatzen hasita.
- Nafarroako haur-eskola publiko batera joateagatik eska daiteke diru-laguntza.
- Diru-laguntza ikasturtearen bukaeran ordainduko da, eta asistentziaren araberakoa izango da.
- Diru-laguntza zuzena izango da, aurkeztutako eskabideen kopuruaren araberakoa. Gehienez ere 350
euro emango dira, ikasturte oso bakoitzeko. Asistentzia txikiagoa bada, diru-laguntzaren zenbatekoa
proportzionalki gutxituko da.
- Diru-laguntza onartu eta Udalak bizitza laborala eta familiarra bateragarri egiteko duen partidatik
ordainduko da, eta emandako diru-laguntzen zenbateko osoa ezin izango da aurrekontu-partida
horretarako emandako kreditua baino handiagoa izango.
- Haurrak haur eskoletara joateagatik ematen den laguntza hau bertan behera geratuko da Uharte
Arakilgo PAUSOKA haur-eskolan nahiko tokia dagoenean Uharte Arakilen erroldatuta dauden haur
guztiendako.
ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK
Diru-laguntza eta laguntza publikoen alorrean, administrazio arau-hausteak dira honako jokabide
hauek, baldin eta iruzurra, errua edo utzikeria hutsa tartean badaude:
- Diru-laguntza edo laguntza lortzea, horiek eskuratzeko baldintzetan gezurra esanez edo
laguntza hori baztertuko edo mugatuko luketen datuak ezkutatuz.
- Diru-laguntza zer helburutarako eman zen, dirua xede horietarako ez erabiltzea, baldin eta ez
bada, behintzat, dirua itzuli, errekerimendurik gabe.
- Onuradunari egozten ahal zaizkion arrazoiak direla eta, diru-laguntza ematearen ondorioz
hartutako betebeharrak ez betetzea.
Orobat, agintaritza zehatzaileak ondoko zehapenak ezartzea erabaki dezake:
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- a) Laguntza eman duen administrazioaren diru-laguntza publikoak eskuratzeko aukera galtzea, bost
urte arteko epean.
- Laguntza eman duen administrazioarekin kontratuak egiteko debekua izatea, bost urte arteko epean.

ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA ETA TOKIA:
Eskabideak udal-erregistroan aurkeztuko dira, urteko irailaren 1etik urriaren 31ra arte, azken egun
horretako 14:00ak arte. Epea luzaezina izango da.
AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:
-Eskabide-agiria
-

-

- Erroldatze-agiria, adieraziz haurrak eta gurasoak edo legezko tutoreak Uharte Arakilen daudela
erroldaturik, eskabidea egin aurretik gutxienez urtebetez.
-Aitaren edo amaren NANaren eta familia liburuaren fotokopia.
-Aita eta ama lanean daudela edo euren inguruabar pertsonal edo familiarrengatik semea edo alaba
haur eskolara nahitaez eraman behar dutela egiaztatzen duen dokumentazioa. Guraso bakarreko
familien kasuan, haurraren guraso bakarrak aurkeztu beharko du dokumentazioa. Ikasketei dagokienez,
dedikazio handia eskatzen duten ikasketatzat hartuko dira ikasturtean gutxienez kreditu edo ikasgaien
% 80an matrikulatuta egotea, betiere dagokion ikasketa-planaren arabera ikasturte osotzat jotzen bada.
-Haur-eskolaren ziurtagiria, haurra eskolara joan dela egiaztatzen duena, bai eta matrikula
ordainduta izatearen ziurtagiria ere.
-Haurra haur-eskola batera joateagatik beste diru-laguntzarik edo laguntza ekonomikorik jaso ez
izatearen erantzukizuneko aitorpena.
- Kontu-korrontearen zenbakia agertzen den orrialdearen fotokopia, diru-laguntza kontu horretan
sartzeko.

LAGUNTZA-DEIALDIA, 0 eta 3 URTE BITARTEKO HAUR ESKOLETARA JOATEAGATIK
LAGUNTZAK JASOTZEKO BALDINTZAK ETA BETEBEHARRAK
- Haurrek 4 hilabete eta 3 urte bitarteko adina izan beharko dute.
- Diru-laguntza eskatzen duten gurasoek edo legezko tutoreek eta adingabeek Uharte Arakilen egon
beharko dute erroldaturik, gutxienez urtebetez, eskabidea egiten dutenetik kontatzen hasita.
- Nafarroako haur-eskola publiko batera joateagatik eska daiteke diru-laguntza.
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- Diru-laguntza ikasturtearen bukaeran ordainduko da, eta asistentziaren araberakoa izango da.
- Diru-laguntza zuzena izango da, aurkeztutako eskabideen kopuruaren araberakoa. Gehienez ere 350
euro emango dira, ikasturte oso bakoitzeko. Asistentzia txikiagoa bada, diru-laguntzaren zenbatekoa
proportzionalki gutxituko da.
- Diru-laguntza onartu eta Udalak bizitza laborala eta familiarra bateragarri egiteko duen partidatik
ordainduko da, eta emandako diru-laguntzen zenbateko osoa ezin izango da aurrekontu-partida
horretarako emandako kreditua baino handiagoa izango.
- Haurrak haur eskoletara joateagatik ematen den laguntza hau bertan behera geratuko da Uharte
Arakilgo PAUSOKA haur-eskolan nahiko tokia dagoenean Uharte Arakilen erroldatuta dauden haur
guztiendako.
ARAU-HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK
Diru-laguntza eta laguntza publikoen alorrean, administrazio arau-hausteak dira honako jokabide
hauek, baldin eta iruzurra, errua edo utzikeria hutsa tartean badaude:
- Diru-laguntza edo laguntza lortzea, horiek eskuratzeko baldintzetan gezurra esanez edo
laguntza hori baztertuko edo mugatuko luketen datuak ezkutatuz.
- Diru-laguntza zer helburutarako eman zen, dirua xede horietarako ez erabiltzea, baldin eta ez
bada, behintzat, dirua itzuli, errekerimendurik gabe.
- Onuradunari egozten ahal zaizkion arrazoiak direla eta, diru-laguntza ematearen ondorioz
hartutako betebeharrak ez betetzea.
Orobat, agintaritza zehatzaileak ondoko zehapenak ezartzea erabaki dezake:

- Laguntza eman duen administrazioaren diru-laguntza publikoak eskuratzeko aukera galtzea, bost urte
arteko epean.
- Laguntza eman duen administrazioarekin kontratuak egiteko debekua izatea, bost urte arteko epean.

ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA ETA TOKIA:
Eskabideak udal-erregistroan aurkeztuko dira, urteko irailaren 1etik urriaren 31ra arte, azken egun
horretako 14:00ak arte. Epea luzaezina izango da.
AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA:
-Eskabide-agiria
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- Erroldatze-agiria, adieraziz haurrak eta gurasoak edo legezko tutoreak Uharte Arakilen daudela
erroldaturik, eskabidea egin aurretik gutxienez urtebetez.
-Aitaren edo amaren NANaren eta familia liburuaren fotokopia.
-Aita eta ama lanean daudela edo euren inguruabar pertsonal edo familiarrengatik semea edo alaba
haur eskolara nahitaez eraman behar dutela egiaztatzen duen dokumentazioa. Guraso bakarreko
familien kasuan, haurraren guraso bakarrak aurkeztu beharko du dokumentazioa. Ikasketei dagokienez,
dedikazio handia eskatzen duten ikasketatzat hartuko dira ikasturtean gutxienez kreditu edo ikasgaien
% 80an matrikulatuta egotea, betiere dagokion ikasketa-planaren arabera ikasturte osotzat jotzen bada.
-Haur-eskolaren ziurtagiria, haurra eskolara joan dela egiaztatzen duena, bai eta matrikula
ordainduta izatearen ziurtagiria ere.
-Haurra haur-eskola batera joateagatik beste diru-laguntzarik edo laguntza ekonomikorik jaso ez
izatearen erantzukizuneko aitorpena.
- Kontu-korrontearen zenbakia agertzen den orrialdearen fotokopia, diru-laguntza kontu horretan
sartzeko.

