
2. melléklet 

K É R E L E M  

Bölcsőde-, Óvoda-, Iskola tanévkezdési támogatás 

(A kérelem előterjeszthető legkésőbb……………... napjáig!  

A határidő jogvesztő!)  

 

A kérelmező személyes adatai 

 

Neve: ............................................................................................................................................ 

 

Születési neve: ......................................................anyja neve: ………………………………… 

 

Születési hely, év, hó, nap: ...........................................Állampolgársága: .................................. 

 

Lakóhely: ..................................................................................................................................... 

 

Tartózkodási hely: ........................................................................................................................ 

 

TAJ száma: ……………………………………………………………………………………... 

 

Bankszámla száma: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefonszám: ………………………………………………………… 

 

 

A kérelmezővel egy családban élők száma:.......fő 

 

 

A kérelmező családjában élők személyi adatai: 

Név/Születési név 
Születési hely, 

év, hó, nap 
Anyja neve Rokonsági fok TAJ-szám 

Állampolgárság 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

  



 

Jövedelmi adatok 

jövedelem típusa kérelmező  közös háztartásban élő személyek 

 

munkaviszonyból, 

foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó 

      

társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más 

önálló 

tevékenységből 

származó 

      

alkalmi 

munkavégzésből 

származó 

      

táppénz, gyed, 

gyes, gyet, családi 

pótlék 

      

nyugellátás és 

egyéb nyugdíjszerű 

rendszeres szociális 

ellátások 

      

önkormányzat és 

munkaügyi szervek 

által folyósított 

ellátások   

      

egyéb  

 

     

Összesen  

 

     

 

A családban az egy főre jutó jövedelem havi összege:…………Ft/fő(Az ügyintéző tölti ki!) 

 

 Megjegyzés: Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális 

hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – 

ellenőrizheti.  

A kérelemhez csatolni kell – 

- 16. életévét betöltött gyermek/ek esetén nappali tagozatos tanulói jogviszonyról szóló igazolást, 

- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó – jövedelem esetén a kérelem 

benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltató igazolást,  

- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem 

benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi 

átlagáról szóló igazolást, a NAV által kiadott jövedelemigazolást, 



- ösztöndíjra vonatkozóan a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap 

alatt szerzett ösztöndíjról szóló igazolást. 

 

VAGYONNYILATKOZAT 

 A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozóinak vagyona 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. 

város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m
2
, tulajdoni 

hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó) 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... 

város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m
2
, 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: ........... m
2

, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... 

címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m
2

, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

 

B. Egyéb vagyontárgyak 

1. Gépjármű: 

a) személygépkocsi, motorkerékpár: ......................................... típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: .............................................................................................. 

a szerzési mód (tulajdonos/lízingelt): ........................................................... 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: .............................................................................................. 

a szerzési mód (tulajdonos/lízingelt): ........................................................... 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

 

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ingatlan becsült 



forgalmi értékként 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.  

 

Egyéb nyilatkozatok 

 

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  

a/ életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek  

( a megfelelő rész aláhúzandó, azzal, hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha 

bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.). 

 

Alulírott kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátást jogszabályban 

meghatározott módon vissza kell térítenem. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához.  

 

Kijelentem, hogy az óvodakezdési/iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes 

egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.  

(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

 

 

……………., 20…., ......................hó….....nap.     

 

.................................................................... 

 szülő/családbafogadó gyám/ 

nagykorúvá vált gyermek 

 


