ő

KÉRELEM
beiskolázási segélyhez középiskolai tanulók részére
1.

Kérelmező adatai:

Neve:
Születési neve:
Születési helye:

Anyja neve:

Születési ideje:

Lakcíme:
Tartózkodási helye:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Taj száma:
Családi állapota (megfelelő
bejelölendő)
Felelősségem tudatában
kijelentem, hogy
életvitelszerűen a

2.

gyermek

gyermek

gyermek

gyermek

gyermek

házas

élettársi kapcsolatban élő

lakóhelyemen

tartózkodási helyemen

élek.

Iskolás gyermek(ek) adatai, akire a beiskolázási segélyt igényli:
Név

gyermek

egyedülálló

Születési hely és idő

Anyja neve

TAJ száma

Lakóhely

3.

Kérelmezővel együtt élő, további eltartott gyermek(ek) személyi adatai:
Név

Születési hely és idő

Anyja neve

TAJ száma

Lakóhely

gyermek

gyermek

gyermek

gyermek

gyermek

gyermek

4.

Jövedelmi adatok:

A jövedelmek típusai

A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb
házastárs
rokon jövedelme
(élettárs)
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek ellátásai
(pl.: rokkantsági ellátás, rehabilitációs
ellátás), egyéb nyugdíjszerű ellátások
4. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó támogatások
(különösen: GYED, GYES, GYET,
családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
5. Önkormányzat, járási hivatal és az
állami foglalkoztatási szerv által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátások (pl.:FHT, EGYT, ápolási díj
stb.)
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
7. A család összes nettó jövedelme

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): _______________________________ Ft/hó.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc. törvény) 10.§-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.
Jóváhagyó határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok.
Kijelentem, hogy személyes adataim kezeléséről tájékoztatásban részesültem, a vonatkozó Adatkezelési
tájékoztatót megismertem és megértettem, annak tartalmát elfogadom. Hozzájárulok a kérelemben szereplő
adatoknak a jelen kérelemmel indított eljárással kapcsolatban történő felhasználásához.

Dátum, _______________________
________________________
aláírás

Kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumok:
•

Családban együtt élő nagykorú személyek három havi nettó jövedelemigazolása – csatolandó

•

Családtámogatásokról szóló (CSED, GYED, GYES, GYET, családi pótlék, árvaellátás stb.)
igazolás/szelvény/(teljes) bankszámlakivonat - bemutatandó

•

16. életévét betöltött gyermek esetében tanulói jogviszony igazolás - csatolandó

TÁJÉKOZTATÁS
Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtható szociális valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint egyes kapcsolódó rendeletek módosításáról szóló
6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 6.§-a alapján a Képviselő-testület beiskolázási segélyre való jogosultságot
állapít meg tanévenként egy alkalommal annak a gyermeknek, aki tanulmányait középfokú tanintézetben folytatja
és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 120%-át (34.200,-Ft).
A beiskolázási segély mértéke gyermekenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 30%-át.
A támogatást elsősorban természetbeni ellátásként, utalvány, illetve tanszer formájában kell nyújtani.
A megállapított beiskolázási segély felhasználásáról elszámolás kérhető. Amennyiben a szülő vagy más törvényes
képviselő az összegről - ha kötelezve lett az elszámolásra - nem nyújt be elszámolást a meghatározott határidőn
belül, vagy azt nem arra a célra használta fel, amelyre kérte, akkor úgy kell tekinteni, mintha a támogatást
jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette volna fel.
A beiskolázási segély iránti kérelmet tárgyév szeptember 30. napjáig lehet benyújtani.

