1..sz.

melléklet a 22/2015. (X.30.) sz. önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
tankönyvtámogatás megállapításához
1. Kérelmező családi és utóneve(i) ..................................................................................
Születési családi és utóneve(i): ....................................................................................
Születési helye, ideje: ..................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ..........................................................................
Lakóhelye: ....................................................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ...................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ......................................................................
2. Házastárs (élettárs) családi és utóneve(i): ....................................................................
Születési családi és utóneve(i): ....................................................................................
Születési helye, ideje: ...................................................................................................
Anyja születési családi és utóneve(i): ..........................................................................
Lakóhelye: ....................................................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Családi állapota (nem kötelező megadni): ...................................................................
Állampolgársága (nem kötelező megadni): .................................................................
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ......................................................................
3.1. Kérelmező családjában élő középfokú intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek(ek), akik nem
részesülnek ingyenes tankönyvellátásban:

1. Gyermek családi és utóneve(i): ...............................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Iskola neve: .............................................................................................................
Címe: .......................................................................................................................
Osztály:……………………………………Képzési forma:……………………..
2. Gyermek családi és utóneve(i): ...............................................................................
Születési helye, ideje: .............................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Iskola neve: .............................................................................................................
Címe: .......................................................................................................................
Osztály:……………………………………Képzési forma:……………………..

3. Gyermek családi és utóneve(i): ...............................................................................
Születési helye, ideje: ..............................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Iskola neve:...............................................................................................................
Címe: .......................................................................................................................
Osztály:……………………………………Képzési forma:……………………..
3. Kérelmező családjában élő felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek(ek), akik nem
részesülnek ingyenes tankönyvellátásban:

1. Gyermek családi és utóneve(i): ...............................................................................
Születési helye, ideje: ..............................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Iskola neve:...............................................................................................................
Címe: .......................................................................................................................
Osztály:……………………………………Képzési forma:……………………..
2. Gyermek családi és utóneve(i): ...............................................................................
Születési helye, ideje: .............................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:         
Iskola neve: .............................................................................................................
Címe: .......................................................................................................................
Osztály:……………………………………Képzési forma:……………………..
4. Kérelmezővel a fenti címen közös háztartásban élő családtagok

4.1.

A
Név

B
Családi
kapcsolat
megnevezése

C
Születési helye,
ideje
(év, hó, nap)

D
TAJ szám

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Benyújtási határidő: minden év szeptember 30.
Tudomásul veszem, hogy a határidőn túl benyújtott kérelmek elbírálására nincs lehetőség.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
A közölt adatoknak az ellátáshoz és nyilvántartásához kapcsolódó felhasználásához, valamint a
törvényben meghatározott statisztikai célú adatfeldolgozásához hozzájárulok.
Tetétlen, ……………………………..
…….…………………………
kérelmező
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A szociális rászorultság megállapításához szükséges igazolások:
havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű
juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított
munkáltatói igazolás,
társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
nyugellátás, rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátás folyósítása esetén a
nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat,
valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló irat,
járási hivatal, munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az azt megállapító
jogerős határozat,
vállalkozói és őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról
jövedelemigazolás, a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi
jövedelemről nyilatkozat,
gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű
magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító
bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes képviselő
által tett nyilatkozat,
egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem
benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
felsőfokú intézményben tanuló gyermek esetén az intézmény igazolása a hallgatói
jogviszony fennállásáról, valamint a kérelem benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
vagy arról, hogy ösztöndíjban nem részesül
középfokú köznevelési intézmény nappali/levelező/esti tagozatán tanulói jogviszonnyal
rendelkező tanuló esetén az intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás,
kiegészítve az előző tanévben igazolatlanul mulasztott tanórák számával.
a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos
vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó
igazolás.

