
Benyújtható 2021. szeptember 15. napjáig 

Érkezett: _________________ 

Személyi adatokkal egyeztetve 

Edelény __________________ 

 

Aláírás __________________ 

K É R E L E M 

Települési támogatás 

Gyermekek iskoláztatási támogatása 

 

 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

 

Neve:   

 

Születési neve:     

 

Anyja neve:     

 

Születési helye, ideje:       

 

Családi állapot: nőtlen, hajadon, özvegy, elvált, házas, élettársi kapcsolat (megfelelő 

aláhúzandó) 

Házastárs akkor tekinthető különélőnek, ha lakcímük különböző. 

 

Lakóhelye: Irányítószám          település 

 

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

 

Tartózkodási hely: Irányítószám:          település 

 

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

 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:………………………………………………………… 

Állampolgársága:………………………………………………………………………………. 

Telefonszám:…………………………………………………………………………………… 

 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén) 

  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 

 EU kék kártyával rendelkező, vagy 

 bevándorolt/letelepedett, vagy 

 menekült/oltalmazott/hontalan 

 

Nyilatkozat: 

  

      Háztartásom:  1 személyes háztartás,  

2 személyes háztartás,  

3 személyes háztartás,  

4 vagy annál több személyes háztartás. (megfelelő aláhúzandó) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 

Név Születési helye, 

ideje 

    Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

    

 

 Jövedelmi adatok: 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban 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, ill. 

szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

      

  

  

  

3. Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások 

      

  

  

  

4.Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátások 

      

  

  

  

5. Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított ellátások 

      

  

  

  

6. Egyéb jövedelem 
      

  

  

  

7. Összes jövedelem 
      

  

  

  



 

 

Indokolás: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Nyilatkozatok 

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 

aláhúzandó), 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális 

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

gyakorló szervek megkeresésére az állami adóhatóság köteles közölni a szociális ellátást 

igénylő, valamint – írásbeli felhatalmazás alapján – az egy főre jutó havi jövedelem 

kiszámításánál figyelembe veendő személy személyi jövedelem adójának alapját.  
                                                                                   

Damak,………………………………………               ………………………………….     

                                                                                                   kérelmező 

                                                                                       

 

VAGYONNYILATKOZAT 

 

 

I.) A kérelmező személyes adatai 

 

 Neve:  

Születési neve:  

Anyja neve:  

Születési hely, év, hó, nap:  

Lakóhelye:  

Tartózkodási helye:  

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  

 

II.) A kérelmező és a vele együtt elő közeli hozzátartozójának, és a háztartás valamennyi 

tagjának vagyona 

 

 

 

A. 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. 

 

   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 :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. 

         

 

 

 

II. Egyéb vagyontárgyak 

 

Gépjármű: 

    a.) személygépkocsi: 

          típus  rendszám 

         a szerzés ideje: …………………….. valamint a gyártás éve:  

         Becsült forgalmi érték:** Ft  

 

    b.) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- és egyéb jármű: 

          típus rendszám 

         a szerzés ideje:………………….. valamint a gyártás éve:  

         Becsült forgalmi érték:  Ft. 

 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezelése az EU 2016/679. számú Általános Adtavédelmi 

Rendelete(„GDPR”) 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás alapján történik,  

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a közigazgatási eljárásban történő felhasználásához, 

kezeléséhez, az ellenőrzést szolgáló adatkéréséhez (jövedelem és egyéb viszonyainkat illetően). Az 

eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyemre irányadó jogszabályi 

rendelkezésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszem.  

 

 
 

   Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni 
  Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti forgalmi értékét kell feltüntetni 

 



 

 

 

 

FELLEBBEZÉSI JOGRÓL VALÓ LEMONDÓ NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott kijelentem, hogy gyermekek iskoláztatási támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmem 

teljesítése esetén döntéssel szembeni fellebbezési jogomról jelen nyilatkozat aláírásával lemondok. 

 

Egyidejűleg tudomásul veszem, hogy fellebbezési jogról történő lemondó nyilatkozat nem 

vonható vissza, valamint az első fokú döntés a közlésekor véglegessé válik. (Nemleges válasz 

esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 

 

A nyilatkozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (2) bekezdés 

b) pontja, 82. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 118. § (4) bekezdése alapján tettem meg. 

 

 

Damak, ……………………………… 

 

        

                                                                                                        kérelmező 

 

 

 

 


