Kérelem
Iskolakezdési támogatás megállapításához
Alulírott kérem, hogy részemre iskolakezdési támogatásra való jogosultságot megállapítani szíveskedjenek.
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ...................................................................................................................................
Születési neve:.....................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................
Születés helye, ideje:...........................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.)
Családi állapota:
nőtlen

elvált

hajadon

özvegy

házas

élettárs

Adóazonosító jel: ...............................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ....................................................................
Állampolgársága: ................................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállású.)
Telefonszám (nem kötelező megadni): ...............................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): ..................................................................................

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók száma: ............... fő.
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3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy
főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók
adatai
Egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

Hozzátartozói
minőség1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen
a lakóhelyemen élek
a tartózkodási helyemen élek
5. Pénzbeli támogatás kifizetésének módja

□házipénztárból kérem
□banki átutalással kérem, a következő számlaszámra:

1

Hozzátartozói minőség: Házastárs/élettárs, egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik), gyermek
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6. Kiskorú gyermekre tekintettel benyújtott kérelem esetén:
A támogatás megállapítását
kérem

Név

Támogatás összege
(Ügyintéző tölti ki)

Kiskorú gyermekeim részére

a) óvodás

b) általános iskolai
tanulók

c) középiskolai
tanulók

7. Nagykorú kérelmező esetén:
középfokú oktatási intézmény nappali tagozatú tanulója;
felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatú tanulója vagyok

Támogatás összege:(Ügyintéző tölti ki):
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TÁJÉKOZTATÓ

A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL
•

a támogatásban részesíteni kért gyermek/nagykorú nevére kiállított, az intézménybe való beíratást, annak látogatását igazoló, eredeti dokumentumot.

NYILATKOZATOK
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok és
a kérelemhez csatolt dokumentumok tartalma a valóságnak megfelel.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Bárdudvarnok, ..............................

..............................................
kérelmező aláírása

Kötelező mellékletek (ügyintéző tölti ki):
1.

iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony igazolás

4

□

