
KÉRELEM

Nevelési- és tanévkezdési támogatás megállapítására

(Nagykorú személy saját jogán, kiskorú személy esetében törvényes képviselő kérelmezheti a támogatást.)

I. Az igénylő adatai

1.1 Kérelmező neve:_________________________________________________________________
1.1.2. Születési neve: _________________________________________________________________
1.1.3. Születési helye, ideje:____________________________________________________________
1.1.4. Anyja neve:____________________________________________________________________
1.1.5. Lakóhelye:____________________________________________________________________
1.1.7. Tartózkodási helye: _____________________________________________________________
1.1.8. Családi állapota:________________________________________________________________
1.1.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: ______________________________________
1.1.10. Fizetési számlaszám (ha a kifizetést számlaszámra kéri):_______________________________
1.1.11.A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:__________________________________________
1.1.12. Állampolgársága:______________________________________________________________

1.2. A kérelmező  idegenrendészeti  státusza (nem magyar  állampolgárság  esetén):  szabad  mozgás  és
tartózkodás  jogával  rendelkező,  EU  kék  kártyával  rendelkező,  bevándorolt,  letelepedett,  menekült,
oltalmazott, hontalan1. 
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________

II. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai

A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók,
a kérelmező családjában lakók adatai:

A B C D E
Név

(születési név)
Születési helye,

ideje
(év, hónap, nap)

Anyja neve Rokonsági fok
(szülő, gyermek,
házastárs/élettárs)

Társadalom-
biztosítási

Azonosító Jele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermeke(i)met egyedülállóként nevelem: (jelölje X-szel)
III. A gyermekre/tanulóra vonatkozó adatok

A nevelési- /tanévkezdési támogatást az alábbi személyekre kérem megállapítani:

Név Oktatási intézmény neve Oktatási intézmény címe

1.

1 A megfelelő rész aláhúzandó.

3. melléklet a 2/2015.(III.1.) önkormányzati rendelethez



2.

3.

4.

5.

6.

A nevelési- és tanévkezdési támogatást saját jogon kérelmezem (nagykorú esetén jelölje X-szel):

Oktatási intézmény neve Oktatási intézmény címe

IV. Jövedelmi adatok*

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik havi jövedelme, forintban:

A jövedelmek típusai
Kérelmező
jövedelme

Házastárs
(élettárs)

jövedelme
Gyermekre tekintettel kapott jövedelem Összesen

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem
3. Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások
4. Nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások
5. Önkormányzat, járási hivatal 
és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátás
6. Egyéb jövedelem

7. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki).____________________________Ft/hó.

(*A  kérelemhez  mellékelni  kell  a  jövedelmi  adatok  táblázat  1-6  pontjaiban  feltüntetett  jövedelmek
valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

V. Egyéb nyilatkozatok:

1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv ellenőrizheti. 



1.1.  Tudomásul  veszem  továbbá,  hogy  a  Porcsalmai  Közös  Önkormányzati  Hivatal  a  benyújtott
igazolások, nyilatkoztatok tartalmát az alábbiak szerint ellenőrizheti:
a) megkeresheti az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalt,
b) megkeresheti a személyi adat és lakcímnyilvántartó szervet,
c) elrendelheti környezettanulmány készítését,
d) lekérdezheti és adatot egyeztethet a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások nyilvántartási 

rendszerén keresztül,
e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

2.  Hozzájárulok  a  kérelemben  szereplő  adatoknak  a  szociális  igazgatási  eljárás  során  történő
felhasználásához.

3. Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

4. (A kérelmező részéről:)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.1. életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), 
4.2. a családomban élő közeli  hozzátartozóként feltüntetett  személyek életvitelszerűen az enyémmel
megegyező lakcímen élnek.

Kijelentem,  hogy  a  kérelmemnek  teljes  egészében  helyt  adó  döntés  elleni  fellebbezési  jogomról
lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Porcsalma, 20…. év................................... hó…............ nap

………………………………………….
kérelmező aláírása

………………………………………..
kérelmező házastársa/élettársa

aláírása

A kérelméhez csatolni kell   az alábbi iratokat:
-  az Ön, valamint az Önnel közös háztartásában élő személyek a kérelem benyújtását megelőző

hónap nettó jövedelméről szóló igazolást. A jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, vagy
annak  fénymásolatát  (év  elején  kiküldött  nyugdíjösszesítő,  valamint  az  utolsó  havi
nyugdíjszelvény,  munkáltatói  kereseti  igazolás,  tartásdíj  összegét  igazoló  csekkszelvény vagy
bankszámlakivonat stb.) kérjük csatolni, 

- jövedelemmel  nem  rendelkező  kérelmező  esetén  az  állami  foglalkoztatási  szervvel  történő
együttműködésről szóló hatósági igazolást,

- vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt szerzett
jövedelem egyhavi átlagáról szóló könyvelői igazolást,

- 18.  életévet  betöltött  tanulói,  vagy  hallgatói  jogviszonyban  álló  gyermeke  iskolalátogatási
igazolását, és jövedelemnyilatkozatát,

- a III.  pontban feltüntetett  személyre/személyekre vonatkozóan iskolalátogatási igazolást, illetve
hallgatói jogviszony-igazolást.

A kérelem kitöltéséhez kapcsolódó további tájékoztató a rendelet 1. mellékleténél megtekinthető.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem tárgyév szeptember 1. napjától – szeptember 30. napjáig,
terjeszthető elő. A határidő elmulasztása jogvesztő.


	Porcsalma, 20…. év................................... hó…............ nap

