6. sz. melléklet
KÉRELEM
a tanévkezdési települési támogatás megállapításához
(Nagykorú személy saját jogán, kiskorú személy esetében törvényes képviselő kérelmezheti a
támogatást)
I.) Személyi adatok
1.A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………...............
Lakóhely: …………..
irányítószám……………………………………….település
..............................................utca/út/tér............házszám ........ épület/lépcsőház .........emelet, ajtó
Tartózkodási hely: ......... irányítószám .................................................................... település
..............................................utca/út/tér............házszám ........ épület/lépcsőház ......... emelet, ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet
kell feltüntetni.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):
Telefonszám (nem kötelező megadni):
A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók száma: ………..fő.
2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre
jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó
család) adatai:
Név

Születési hely,
idő

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ)

Rokonsági
fok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermeke(i)met egyedülállóként nevelem:
(jelölje X-szel)
II.) Kérelemre vonatkozó adatok
A.) Az iskolakezdési támogatást saját jogon kérelmezem (jelölje X-szel):
Oktatási intézmény neve

Oktatási intézmény címe

B.) Az iskolakezdési támogatást az alábbi személyekre kérem megállapítani:
Név

Oktatási intézmény neve

Oktatási intézmény címe

III.) Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai (például rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás),

A
A
A
kérelmezővel kérelmezővel Összesen
kérelmez
közös
közös
ő
háztartásban háztartásban élő
jövedelm élő házastárs
egyéb rokon
e
/élettárs
jövedelme
jövedelme

korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, balettművészeti
életjáradék, átmeneti
bányászjáradék, időskorúak
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások emeléséről szóló
jogszabály hatálya alá tartozó
ellátás
4. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen:
kapott tartás-, ösztöndíj,
értékpapírból származó jövedelem,
kis összegű kifizetések stb.)
7. A család összes nettó jövedelme
8. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj összege)
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ..................................... Ft/hó.
Megjegyzés: Á kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett
jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, melyek 30 napnál nem lehetnek
régebbiek.

VI.) Egyéb nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen Tetétlenen élek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
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 - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Kijelentem, hogy a tanévkezdési települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén
kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Kelt: Tetétlen, ......................................
kérelmező aláírása
A kérelemhez csatolni kell:
a) nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által az év elején küldött nyugdíjösszesítő
fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző
havi díjszelvény másolatát, vagy bankszámlakivonatot,
b) munkaviszonnyal rendelkező esetében a munkáltató által kiadott igazolás a kérelem beadását
megelőző havi nettó keresetről, külön a családi pótlék összegét feltüntetve,
c) önkormányzat, járási hivatal által folyósított pénzbeli ellátás határozatát, (előző hónapban
utalt ellátás összegéről az előző hónap szelvényének másolatát vagy bankszámlakivonatot),
d) a Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat
fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző hónap szelvényének másolatát,
e) vállalkozó esetén a NAV jövedelemigazolása az előző gazdasági évre vonatkozóan,
f) őstermelő esetén a NAV jövedelemigazolása az előző gazdasági évre vonatkozóan,
g) árvaellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiküldött összesítő fénymásolata
(amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító határozat másolata),
h) főiskolán, egyetemen, nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók az ösztöndíjuk
kérelem beadását megelőző havi összegéről szóló igazolást, amennyiben ösztöndíjjal nem
rendelkeznek, az arról szóló nyilatkozat becsatolása szükséges,
i) ha a kérelmező családi állapota elvált, jogerős bírósági ítéletet a válásról, gyermektartásdíj
megállapításáról szóló jogerős bírósági ítéletet, valamint igazolást a kérelem beadását megelőző
hónapban fizetett tartásdíjról,
j) a II. pontban feltüntetett gyermek(ek) vagy nagykorú jogosult lakcímkártyájának másolatát,
k) a II. pontban feltüntetett gyermek(ek) vagy nagykorú jogosult jogviszonyának fennállásáról
szóló nevelési vagy oktatási intézmény igazolását.

