
 

4. melléklet 

  

KÉRELEM 

Iskolakezdési támogatás megállapításához 

 

 

Benyújtási határidő: tárgyév szeptember 1. napjától szeptember 15. napjáig 

 

Alulírott kérem, hogy gyermeke(-i)m részére iskolakezdési támogatást szíveskedjenek megállapítani. 

A gyermek(-ek) neve, akire a kérelem vonatkozik:  

Gyermek neve születési hely, idő lakóhely Intézmény neve, címe 

    

    

    

    

    

    

 

N Y I L A T K O Z A T 

A) Személyi adatok 

1. A támogatás megállapítását kérő neve: _________________________________________ 

a) Születési neve: ____________________________________________________________ 

b) Anyja neve: _____________________________________________________________ 

c) Születési helye, ideje: _____________________________________________________ 

d) Lakóhelyének címe: ______________________________________________________ 

e) Tartózkodási helyének címe: _______________________________________________ 

f) Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): _______________________________ 

g) Állampolgársága_________________________________________________________ 

h) Családi állapota__________________________________________________________ 

i) Telefonszám: ____________________________________________________________ 

 

Amennyiben a támogatás folyósítását bankszámlára kéri:  

Számlavezető pénzintézet megnevezése:................................................................................... 

Pénzforgalmi számlaszáma: ..............................-.........................-............................................ 
 

2. A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában az iskolakezdési támogatást kérővel közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ______________________________ 

3. A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában az iskolakezdési támogatást kérővel közös háztartásban 

élő közeli hozzátartozók adatai: 

 

Név Rokonsági 

fok 

Születési hely, idő Anyja neve TAJ szám lakóhely 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 
 



 

4. A kérelmező és családjában élő közeli hozzátartozók havi nettó jövedelme forintban: 
 

 
A jövedelem típusa Kérelmező 

Házastársa 

 (élettársa) 
Gyermekei 

1 Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó, 

közfoglalkoztatásból 

származó jövedelem, táppénz 

(megfelelőt kérjük aláhúzni)  

      

2 Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

(megfelelőt kérjük aláhúzni) 

      

3 Alkalmi munkavégzésből 

származó 
      

4 Gyermekgondozási ellátások, 

támogatások: 

……………………………. 

      

5 Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális 

ellátások:…………………. 

      

6 Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások: 

………………………………

… 

      

7 Tartási, életjáradéki, öröklési 

szerződés (megfelelőt kérjük 

aláhúzni) 

      

8 Ingatlan hasznosításából, 

ingatlan eladásából, 

egyéb:……………………… 

      

9 Összes jövedelem       
  

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (eljáró ügyintéző tölti ki!): ………………………….. 

 

5. Nyilatkozom*, hogy gyermekemmel életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen 

élek.  

6. Nyilatkozom*, hogy gyermekemet saját háztartásomban nevelem. 

7. Nyilatkozom*, hogy gyermekemet egyedül nevelem/gyermekemet nem egyedül nevelem. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványon megadott személyes adatokat az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. § és a Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendeletében meghatározott jogalappal, célból, körben, 

határideig és módon kezeljük. 

Amennyiben Ön a megjelölt jogszabályokban megjelölteteken túl további személyes adatot is megad a 

fentiek szerint, úgy azokat – ellenkező bizonyításig – az a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül 

szükséges más személyes adatoknak tekintjük. Ezen adatokra vonatkozóan Ön az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) szerinti 



hozzájárulását vélelmezzük, amellyel egyidejűleg nyilatkozik, hogy amennyiben harmadik fél adatait is 

megadja, úgy a megadott személyes adatok előttünk történő feltárására az érintettől megfelelő 

felhatalmazással rendelkezik. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az igazgatási 

eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Tiszasüly, _____év ____________hó ____nap 

................................................................... 

támogatást kérő aláírása 

* Kérem aláhúzással jelölni. 

 

 

Kijelentem, hogy az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében 

helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a 

szövegrészt áthúzással törölni!) 
 

 

 

Tiszasüly, 20…....év…………..………….hó…….nap 
 

       __________________________  

        kérelmező aláírása 
 


