Egerág Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
7763 Egerág, Szabadság tér 1.
: 72/800-289; e-mail: hivatal@egerag.hu

KÉRELEM
Beiskoláztatási támogatáshoz

Tájékoztatom, hogy személyes adatainak kezelése önkéntes hozzájárulása alapján történik az EU
2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
szerint, figyelemmel a Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
rendelkezéseire is.
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve: ..................................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................................................
Születés 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): _ _ _-_ _ _-_ _ _
Állampolgársága: ...................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett,
oltalmazott vagy menekült jogállású.)
Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): .....................................................................
Családi állapota: házas, hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, élettárs, házastársától külön élő
(Aláhúzással jelölje)
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Támogatás összegét házipénztárból kívánom felvenni: igen – nem
Bankszámlaszáma (akkor kell megadni, ha a kifizetést bankszámlára kéri):
…………………………………………………………………………………………………………
A folyószámlát vezető pénzintézet megnevezése:
………………………………………….……………………………………………………………...
2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók száma: ..................... fő.
3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő (egy lakásban
együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező), az egy főre jutó
jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó család)
adatai:
A kérelem benyújtását megelőző hónapban:
munkaviszonyból nem származott jövedelmem,
rendszeres pénzellátásban nem részesültem,
alkalmi munkavégzésből nem származott jövedelmem,
alkalmi munkavégzésből …………………………………,-Ft jövedelmem származott.
Munkaügyi Központnál regisztrált álláskereső vagyok (erről igazolás)
Igen

Kérelem kötelező mellékletei:
Jövedelemigazolás
Iskolalátogatási igazolás

Nem
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3/A táblázat:
Neve és születési neve
1. Házastársa, élettársa

Születési helye, ideje

Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele (TAJ)

Anyja neve

____

2. Egyéb rokon (akinek
eltartásáról
gondoskodik)
3. Gyermekei

_____
_____
_ __ _ _
_ __ _
Gyermek neve

Oktatási intézmény neve, címe

Megjegyzés:
A 3/A táblázat 2. pontjában a táblázat 1. és 3. pontjába nem tartozó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyve alapján a szülő
vagy házastársa által eltartott rokont kell feltüntetni.

4

II. Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A
A kérelmező kérelmezővel
jövedelme
közös
háztartásban
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme

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), korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, táncművészeti 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:
gyermekgondozási díj (GYED),
gyermekgondozást segítő ellátás (GYES),
gyermeknevelési támogatás (GYET),
családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás]
5. Önkormányzat, járási hivatal és az
állami foglalkoztatási szerv 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.

Összesen
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III. Vagyoni adatok
Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
........................................................................ város/község ................................................. út/utca
.......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad: ............, a szerzés ideje: ..................... év.
Becsült forgalmi érték: ................... Ft.
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
........................................................................ város/község ................................................. út/utca
.......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad: ............, a szerzés ideje: ..................... év.
Becsült forgalmi érték: ......................... Ft.
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): .............................................., címe:
..................................... város/község .......................................... út/utca ........ hsz., alapterülete: ...............
m2, tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ........... év.
Becsült forgalmi érték: ............................ Ft.
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ..............................................., címe:
............................................................ város/község ............................................. út/utca .......... hsz.,
alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad: ............., a szerzés ideje: ............. év.
Becsült forgalmi érték: ............................. Ft.
Egyéb vagyontárgyak
5. Gépjármű
a) személygépkocsi: ..................................., típus: ..............., rendszám: .............., a szerzés ideje,
valamint a gyártás éve: ................. év.
Becsült forgalmi érték: ............................... Ft.
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ......................., típus: ...................,
rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni): ................., a
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...................... év.
Becsült forgalmi érték: ........................... Ft.
Összes vagyontárgy
(Ügyintéző tölti ki!)
6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ Ft. Egy
főre jutó forgalmi érték: ............ Ft.
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Ingatlan becsült forgalmi értékeként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetni.
Gépjármű, termelő- és munkaeszköz becsült forgalmi értékeként a jármű, illetve termelő- és
munkaeszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.
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Egyéb nyilatkozatok
Fentiek alapján nyilatkozom, hogy az általam közölt személyes adatok kezelésére vonatkozó
tájékoztatást megkaptam, és hozzájárulok a saját és közeli hozzátartozóim személyes és
különleges adatainak kezeléséhez a kérelem elbírálása, a támogatás folyósítása eljárásai során,
illetve az azt követő hatósági nyilvántartásban történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam a fentiekben közölt 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 rendelkezései alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság útján, valamint a Kincstár által vezetett
egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, valamint
azt, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv
kamatokkal megemelt összegben visszakövetelheti.
Kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó
döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok
IGEN - NEM (megfelelő rész aláhúzandó!)

Kelt: .............................., ...........................................

.............................................................
kérelmező aláírása

Tájékoztató:
Beiskoláztatási támogatás állapítható meg azon általános, vagy középiskolai tanulmányokat
folytató gyermek részére, aki:
a) nappali tagozaton iskolai rendszerű oktatásban vesz részt. A középiskolás tanulók
támogatása esetén az első középfokú végzettség megszerzéséig, maximum adott év
december 31-ig betöltötti a 19. életévét, és
b) akinél az egy főre jutó jövedelem családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 350%-át (99.750,-Ft), egyedül élő, vagy gyermekét egyedül
nevelő szülő esetén 400 %-át (114.000,-Ft) nem haladja meg.

