4. számú melléklet a 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Beiskolázási segély megállapításához
Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) beiskolázási
segélyre való jogosultságot megállapítani szíveskedjenek.
A) Személyi adatok:
Kérelmező
neve:
…….
……………………………….
………………………………………………
Születési
neve:
…………………………………………………………………………………………
Anyja
neve:
…………………………………
Szül.
hely,
év,hó,
nap:
………………………………….
Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele
(TAJ)
:………………………………………………………..
Családi állapota:
 házas
 hajadon
 nőtlen
 elvált
 özvegy
Lakóhelye:
……………………..……………………………………………
tel.:
……………………..
Tartózkodási
helye:
……………………………………………………………………………………...
Értesítési
és
utalási
cím:
………………………………………………………………………………..
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a
megfelelő rész aláhúzandó)
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett
lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)
A kérelem indokolása
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
B) A kérelem benyújtásának időpontjában a Kérelmezővel együtt élő családtagjainak
adatai:
B/1) (a B/1 táblázat a kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő által benyújtott kérelem
esetén töltendő ki)
Kérelmező
családjának
adatai
1.
házastársa,
élettársa

Név

Születési
hely, idő

Anyja
neve

TAJ szám

Gyermek Oktatási
Intézményének neve
és címe
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2.
gyermekei

B/2) (a B/2 táblázatot kell kitölteni, ha a jogultság megállapítását nagykorú gyermek, saját
jogán kérelmezi)
Kérelmező
családjának
adatai
1. szülő

Név

Születési
hely, idő

Anyja
neve

TAJ szám

Gyermek Oktatási
Intézményének neve
és címe

2.
szülő
házastársa,
élettársa
2.
kérelmező
testvérei

(*A (a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő közeli
hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,
f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy
házastársa által eltartott rokont.)
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C) Nyilatkozatok:
C/1) Jövedelmi adatok:

A jövedelmek
típusai

1.
Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyból
származó
jövedelem
és
táppénz
2.
Társas
és
egyéni
vállalkozásból
származó
jövedelem
3.
Rendszeres
pénzbeli
ellátás
(FHT,
RSZS,
ápolási díj, stb.)
3. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből,
vagyoni
értékű
jog átruházásából
származó
jövedelem
4.
Nyugellátás,
baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű
ellátások
5. A gyermek
ellátásához
és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások
(GYES, GYED,
GYET,
családi
pótlék,
gyermektartás díj,
stb.)
6.
Munkaügyi
szervek
által

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

A kérelmező családjában élő
egyéb rokon jövedelme

Összesen
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folyósított
rendszeres
pénzbeli ellátás
7.
Föld
és
bérbeadásából
származó
jövedelem
8. Egyéb (pl.:
ösztöndíj)
9.
Összes
jövedelem
Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki).

Ft/hó.

C/2) *Alulírott nyilatkozom, hogy gyermeke(i)m rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben NEM részesül(nek).
Alulírott nyilatkozom, hogy saját jogon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
NEM részesülök.
(*A megfelelő nyilatkozat aláhúzandó)
Budapest, 20___ év_________________hó _____nap
______________________
Kérelmező/nagykorú kérelmező aláírása
C/3) Egyéb nyilatkozatok:
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.
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 valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Budapest, 20___ év_________________hó _____nap
______________________
Kérelmező/nagykorú kérelmező aláírása
Kijelentem, hogy a beiskolázási segély megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében
helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a
szövegrészt áthúzással törölni!)
Budapest, 20___ év_________________hó _____nap
______________________
Kérelmező/nagykorú kérelmező aláírása
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Tájékoztató
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól,
jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó
bizonyítékot a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni.
a) a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a
továbbiakban együtt: vállalkozás) származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egy
havi átlagát
kell figyelembe venni azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek
adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
Jövedelem: az elismert költségekkel és befizetési kötelezettséggel csökkentett, személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó
vagyoni érték (bevétel, ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített adóról, illetve az
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást
kell fizetni.
Beiskolázási segélyben részesülhet
a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy
b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23.
életévének betöltéséig vagy
c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23.
életévének betöltéséig
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, és akinek a családjában az egy
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át
(71 250 forint), gyermekét egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 280%-át (79 800 forint) nem haladja meg.
A beiskolázási segély évente egy alkalommal adható, melynek összege 5 000,- Ft/tanuló.
A segély iránti kérelem benyújtási határideje minden év augusztus 15. napjától szeptember
15-ig terjedő időszak.
A b) és c) pontjában meghatározott tanulók esetében a beiskolázási segély iránti kérelem
mellé csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint
fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.
A kérelem leadásakor személyi igazolványát, lakcímkártyáját szíveskedjen magával hozni!

