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5. melléklet az 5/2021.(IV.5.) önkormányzati rendelethez 

K É R E L E M 

BEISKOLÁZÁSI/ÓVODÁZTATÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

Nagykorú tanuló vagy hallgató esetén a kérelmet neki is alá kell írnia! 

1. Kérelmező adatai: 

Szülő (anya) vagy törvényes képviselő 

neve*:…………………………………………….……. 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………... 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………….. 

Taj azonosító:………………………………………………………………………………….. 

Lakóhely:……………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely: 

………………………………………………………………………………. 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelő rész aláhúzandó) 

1.) Lakóhelyemen 2.) Tartózkodási helyemen élek. 

Bankszámlaszám ahová a támogatás utalandó…………………………………………………. 

Szülő (apa) vagy törvényes képviselő neve:…………………………………………….……… 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………... 

Anyja neve:…………………………………………………………………………………….. 

Taj azonosító:………………………………………………………………………………….. 

Lakóhely:……………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely: 

………………………………………………………………………………. 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelő rész aláhúzandó) 

1.) Lakóhelyemen 2.) Tartózkodási helyemen élek. 

Bankszámlaszám ahová a támogatás utalandó…………………………………………………. 

2. Gyermek neve: …………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje…………………………………………………………………………. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 
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Taj 

azonosító:……………………………………………………………………………………. 

Oktatási intézmény:……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Lakóhely:……………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely: 

………………………………………………………………………………. 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelő rész aláhúzandó) 

1.) Lakóhelyemen 2.) Tartózkodási helyemen élek. 

3. Gyermek neve:……………………………………………………………………………… 

Születési helye és ideje:………………………………………………………………………… 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 

Taj azonosító:………………………………………………………………………………….. 

Oktatási intézmény:……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Lakóhely:……………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely: 

………………………………………………………………………………. 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelő rész aláhúzandó) 

1.) Lakóhelyemen 2.) Tartózkodási helyemen élek. 

4. Gyermek neve: …………………………………………………………………………….. 

Születési helye és ideje:………………………………………………………………………… 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 

Taj azonosító:…………………………………………………………………………………… 

Oktatási intézmény:……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Lakóhely:……………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely: 

………………………………………………………………………………. 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelő rész aláhúzandó) 
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1.) Lakóhelyemen 2.) Tartózkodási helyemen élek. 

5. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban: 

……………….. Ft. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási 

eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Vállalom, hogy az óvodai/tanulói/hallgatói jogviszonyról az igazolást szeptember 30-ig a 

Vaszari Közös Önkormányzati Hivatalban benyújtom, ellenkező esetben a támogatás 

visszafizetésére leszek kötelezett. 

Kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés esetén a határozatban biztosított fellebbezési 

jogomról lemondok. 

Kelt:……………………………… 

…………………………… 

kérelmező aláírása 

Ügyintéző tölti ki! 

A családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 8-szorosát 

nem haladja meg                                                             meghaladja. 

TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL 

Az beiskolázási támogatás megállapításához az alábbiak szükségesek: 

6. kérelem nyomtatvány, 

7. a középfokú tanulmányok folytatásának igazolására iskolalátogatási igazolást, 

felsőfokú nappali tagozatos hallgatóknak hallgatói jogviszony igazolást kell csatolni. 

Az egy főre eső jövedelem számításakor: 

a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a 

továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását 

megelőző hónap jövedelmét, 

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem 

egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon 

hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves 

jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. 

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor 

az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. 


