
BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM
a 2014/2015-ös tanévre

A kérelem benyújtható augusztus 1-jétől november 30-ig

Alulírott:
Szülő/ törvényes képviselő neve: ……………………………………………………………………………

Születési neve: ………………………………………………..  TAJ száma: ………………………………

Születési helye: ………………………………………………  Szül. ideje: ………………………………..

Anyja neve: ………………………………………………….  Állampolgársága: ………………………….

Lakóhelye(állandó lakcíme):  Gönyű, ……………………………………………  u.  ……………..  szám

A támogatás összegét az alábbi  bankszámlára kérem utalni: ……………………………………….....

Kérem,  hogy  az  alább  felsorolt  gyermeke(i)mre  tekintettel  beiskolázási  támogatást  szíveskedjenek
nyújtani:

Tanuló neve:                                                                                     TAJ sz.:
Szül. helye:
Szül. ideje:
Anyja neve:
Iskola típusa (kérem bekarikázni):                                                   általános iskola                középiskola

Tanuló neve:                                                                                      TAJ sz:
Szül. helye:
Szül. ideje:
Anyja neve:
Iskola típusa (kérem bekarikázni):                                                   általános iskola                középiskola

Tanuló neve:                                                                                      TAJ sz:
Szül. helye:
Szül. ideje:
Anyja neve:
Iskola típusa (kérem bekarikázni):                                                   általános iskola                középiskola

Tanuló neve:                                                                                      TAJ :
Szül. helye:
Szül. ideje:
Anyja neve:
Iskola típusa (kérem bekarikázni):                                                   általános iskola                középiskola

Tanuló neve:                                                                                       TAJ sz:
Szül. helye:
Szül. ideje:
Anyja neve:
Iskola típusa (kérem bekarikázni):                                                   általános iskola                középiskola

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
- Gönyűn lakóhellyel rendelkezem,



- családunkban a havi egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj jelenlegi
legkisebb összegének ötszörösét (5x28.500=142.500Ft),

- a  tájékoztatót  elolvastam és  az  abban  szereplő  feltételek  mindegyikének  megfelel  az  általam
benyújtott kérelem,

- gyermekemet saját háztartásomban nevelem,
- fenti adatok és az általam nyilatkozottak a valóságnak mindenben megfelelnek, 
- hozzájárulok  ahhoz,  hogy  az  általam  írásban  közölt  adatokat  igazgatási  eljárás  keretében

felhasználják.

Gönyű, 2014. ………………………………….     ………………………………………………..
                                                                                                         kérelmező aláírása

Tájékoztató:

A   szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátások  helyi  szabályozásáról  szóló  3/2011.
(III.31.)Önkormányzati rendelet 11.§-a:

(1) Az önkormányzat beiskolázási támogatásként,  átmeneti segélyt nyújt annak a gönyűi lakóhellyel
rendelkező kérelmezőnek, akinek saját, nevelt, örökbefogadott, vagy mostoha gyermeke általános
iskolai, középiskolai tanulmányokat folytat, nappali tagozaton.

(2) A beiskolázással kapcsolatos átmeneti segély nyújtásának feltétele, hogy a kérelmező családjában
az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  ne  haladja  meg  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori  legkisebb
összegének ötszörösét.

(3) A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény által az adott tanévre kiadott iskolalátogatási
bizonyítványt.

(4) Nem  nyújtható  iskoláztatási  támogatás  annak  a  kérelmezőnek,  akinek  gyermeke  a  Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesül.

(5) A beiskolázási támogatás iránti kérelem minden év augusztus 1-től november 30-ig nyújtható be
addig a tanévig, amelyben a gyermek a 21. életévét betölti.

(6) A beiskolázási támogatás összegét az önkormányzat mindenkor hatályos költségvetési rendelete
határozza meg.


