
A települési támogatásokról és szociális ellátásokról szóló 12/2021. (VI.22.) 

önkormányzati rendelet 5. melléklete 

  

 

KÉRELEM  

Gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek tanév 

kezdési támogatása iránt 

 

 

1./ Kérelmező (óvodás, általános iskolás, kiskorú középiskolai tanuló törvényes 

képviselője / nagykorú középiskolás, nagykorú a felsőfokú oktatási intézmény nappali 

tagozatán tanuló személy) (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

adatai: szem.ig. okmány száma: …………….….…………………………… 

 

Név: …………….…………… …………….…. születési név: ………..……………….…… 

 

Születési hely, idő:……...…………...………anyja neve: ……………….……………..…… 

Lakóhely: □□□□ ............................................................................................ település 

 

.................................................... utca/út/tér ....... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó 

 

Tartózkodási hely: □□□□............................................................................. település 

 

.............................................. utca/út/tér .......... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett 

lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni) 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a  

 

lakóhelyemen *              /        tartózkodási helyemen élek * (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

 

TAJ száma:………………..…..…….Adóazonosító jele:………………………………….… 

 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................... 

E-mail cím (nem kötelező megadni): ....................................................................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2./ A gondviselő kérelmezővel egy háztartásban élő óvodás, általános iskolás, kiskorú 

középiskolás adatai:*  (csak törvényes képviselő igénylő esetén kitöltendő) 

 

Név és TAJ  Születési 

helye, ideje 

 Anyja neve Oktatási intézmény neve 

és címe 

      

 

 

      

 

 

 

 

   

 

 

   

 

3./ A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a támogatást milyen formában kívánja igénybe 

venni (a megfelelő aláhúzandó): 

a) A támogatást folyószámlára utalással kérem! 

 

Számlatulajdonos neve:……………………………………………. 

 

A folyószámla száma: ……………….-………………-……………. 

 

b) A támogatást pénztári kifizetés formájában kérem! 

 

I. Jövedelmi adatok: 

A kérelmező, valamint a vele egy családban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: 

 

 A B C 

A jövedelem típusa Kérelmező 
A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további 

személyek 

1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó ebből: 

közfoglalkoztatásból 

származó 

      

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

      

3. Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

      



4. Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

      

5. Önkormányzat, járási hivatal 

és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem       

7. Összes jövedelem       

 

 

Kérelemhez csatolandó:  

 
- közös háztartásban élők kereseti, jövedelmi igazolásait 

- állandó, bejelentett ibrányi lakcím igazolása lakcímkártya másolatával, 

- alapfokú és középfokú oktatási intézményben tanuló diák esetében iskolai igazolás arra 

vonatkozóan, hogy az előző tanévben 10 órát nem haladta meg az igazolatlan tanórák 

száma,(megfelelő az évvégi bizonyítvány hiteles másolata is, ami ezt tartalmazza) 

- 16. életévét betöltött tanuló esetében iskolalátogatási igazolás, illetve a felsőoktatási 

intézményben történő tanévkezdés esetén igazolás a beiratkozásról.                     

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy személyes adataimnak az eljárás során történő felhasználását, annak az 

iratkezelési szabályzatban meghatározott selejtezésig történő megőrzését tudomásul veszem és ahhoz 

valamint adataimnak a kezeléséhez, és ellenőrzéséhez egyidejűleg hozzájárulok. 

 

 

 

Ibrány, 20…………………………….. 

       ………………………………….. 

               kérelmező aláírása 

 

 


