6. melléklet a 16/2021. (VII.26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
1. A kérelmező adatai:
Név: ________________________________ Születési név: ___________________________
Születi hely: _________________________ Születési idő: ___________________________
Anyja neve: ______________________________ TAJ száma: _________________________
Lakóhelye: __________________________________________________________________
Telefonszáma: _______________________________________
2. Oktatási intézmény és a támogatott tanuló adatai:
Az iskolakezdési támogatást saját jogon kérelmezem:
Oktatási intézmény neve

Oktatási intézmény címe

Az iskolakezdési támogatást az alábbi gyermekekre, tanulókra kérem megállapítani:
Tanuló neve, születési helye és ideje, anyja

Oktatási Intézmény neve, címe

neve, TAJ száma

2. A kérelmező családtagjainak száma a kérelem benyújtásának időpontjában: ........... fő
3. A családtagok adatai:
Neve és születési
Születési hely, idő
neve

Anyja neve

Állampolgársága Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ)

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- háztartásomban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a garantált bérminimum
300 %-át,
- életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakóés tartózkodási hellyel is rendelkezik),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
- jelen kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról
lemondok.
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy az általam
életvitelszerűen lakott
a) ingatlanhoz tartozó területet (udvar, kert) gyommentesen és tisztán tartom
b) az ingatlan szeméttől és a lomtól mentes,
c) az ingatlan előtti járda – annak hiányában az ingatlan mentén 1,5 méter sáv – tisztán
tartott, szeméttől, gyomtól, télen hótól, síkosságtól folyamatosan mentes,
d) az ingatlannal érintkező közterületet és gyepes árkot az útpadkáig, de legfeljebb 5 méter
szélességben tisztán tartom és kaszálom,
e) az ingatlan előtt nyílt belvízelvezető árkot rendszeresen takarítom, hogy a vízelfolyás
akadálytalan legyen,
f) az ingatlanhoz tartozó kerítésének állagát megőrzöm oly módon, hogy azon keresztül
háziállat elkószálni ne tudjon.
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 hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Tiszabercel, …… év ……………………….. hó ……….. nap

___________________________
Kérelmező
Mellékletként csatolom a 16. életévét betöltött tanuló, hallgató tanulmányait igazoló
iskolalátogatási / hallgatói jogviszony igazolását.

