
KÉRELEM

Óvodai és iskolakezdési támogatás megállapítása iránt

Kérelem benyújtására jogosult  (a megfelelő bekarikázandó):
a) a szülői felügyeleti jogot közösen gyakorló szülők bármelyike,
b) a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő,
c) a gyám,
d) a nagykorúvá vált gyermek.
 

I. Személyes adatok: 

1. Kérelmező neve:........................................................................................................………

2. Kérelmező születési neve:........................................................................................………….

3. Társadalombiztosítási Azonosító Jele/TAJ szám/:....................................................…………

4. Születési helye, ideje:................................................................................................…………

5. Anyja neve:...............................................................................................................…………

6. Telefonszáma:............................................................................................................………

7. Lakóhelye:.................................................................................................................…………

8. Amennyiben a nagykorúvá vált gyermek a kérelmező, annak az oktatási intézménynek a 

megnevezése, amelyben tanul:

.......................................................................................................................................…………

II.  A támogatásra jogosult gyermek adatai (amennyiben nem a nagykorú gyermek a
kérelmező): 

1. gyermek

1. Gyermek neve:........................………................................................................................…

2. Gyermek születési neve:............................................................................………................. 

3. Társadalombiztosítási Azonosító Jele/TAJ szám/:..................................………...................

4. Születési helye, ideje:..............................................................................…………..................

5.  Anyja  neve:..................................................................………..............................................  

6. Lakóhelye/tartózkodási helye:..........................................................................………......... 

7.  Annak  az  oktatási  intézménynek  a  megnevezése,  címe,  amelyben  a  gyermek  tanul:

.....................................................................................................................................…………..



2. gyermek

1. Gyermek neve:........................………................................................................................…

2. Gyermek születési neve:............................................................................………................. 

3. Társadalombiztosítási Azonosító Jele/TAJ szám/:..................................………...................

4. Születési helye, ideje:..............................................................................…………..................

5.  Anyja  neve:..................................................................………..............................................  

6. Lakóhelye/tartózkodási helye:..........................................................................………......... 

7.  Annak  az  oktatási  intézménynek  a  megnevezése,  címe,  amelyben  a  gyermek  tanul:

.....................................................................................................................................…………..

3. gyermek

1. Gyermek neve:........................………................................................................................…

2. Gyermek születési neve:............................................................................………................. 

3. Társadalombiztosítási Azonosító Jele/TAJ szám/:..................................………...................

4. Születési helye, ideje:..............................................................................…………..................

5.  Anyja  neve:..................................................................………..............................................  

6. Lakóhelye/tartózkodási helye:..........................................................................………......... 

7.  Annak  az  oktatási  intézménynek  a  megnevezése,  címe,  amelyben  a  gyermek  tanul:

.....................................................................................................................................…………..

III. Nyilatkozatok:
–   Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  háztartásban  az  egy  főre  eső
jövedelem  összeg  nem  haladja  meg  a  mindenkori  öregségi  nyugdíjminimum  összegének
tízszeresét.
– Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a támogatásra jogosult az óvodás
gyermek, általános iskolás gyermek, illetve középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató tanuló Bükkaranyos községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkezik. 
– Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a kérelmezett támogatásra való jogosultság 
 megállapítása céljából történő felhasználásához.
– Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

IV. Kötelezően csatolt mellékletek: 
– 16. életévét betöltött gyermek esetében a gyermek nevére szóló iskolalátogatási igazolás.

Kelt: Bükkaranyos, 202……………………….….. 

                                   
_______________________

Kérelmező aláírása


