
                                                                      14/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

1. Alulírott……………………………………… kérem, hogy az alábbi indokaim alapján 

gyermekem részére/részemre beiskolázási támogatást megállapítani szíveskedjenek. 

2. A támogatás megállapításához az alábbiakban szolgáltatok adatot és nyilatkozatot: 

Kérelmező 

neve:………………………………………………………………………………...………. 

Születéskori 

neve: ………………………………………………………………………………………. 

Születetési 

hely:……………………………év:……………..hó:………...…..nap:……………………. 

Anyja 

neve: ……………………………………………………………………………………………

… 

Bejelentett lakóhely: 

(………………ir.sz.) …………………………………………………………… 

Bejelentkezés 

ideje: ………………………………………………………………………………. 

Bejelentett tartózkodási 

hely: …………………………………………………………………................ 

Bejelentkezés 

ideje: ………………………………………………………………………………. 

Családi 

állapot:…………………………………………………………………………………………. 

Telefonszám 
[1] :……………………………………………………………………………………….... 

E-mail 

cím ……………………………………………………………………………………………. 

Állampolgársága: ………………………………………………………………………………

… 

Fizetési számlaszám [2] (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri.): 

…………………………………………………………………………………………………

……… 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló 

határozat száma………………………………………………………………………………… 



kedvezmény időtartama……………………………………………………………………… 

3. Az ingatlanban lakó eltartottak, akire tekintettel a támogatást igénylem:  

 A B C D E F 

 Név 

(születési név) 

Születés

i helye, 

ideje 

(év, hó, 

nap) 

Anyja neve Társadalom

biztosítási 

Azonosító 

Jele 

Ro

kon

i 

kap

csol

at 

Foglalkozás, 

munkahely vagy 

Oktatási-

nevelési 

intézmény 

1       

2       

3       

4       

4. NYILATKOZATOK 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

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

aláhúzandó), 

- a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

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

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

szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - 

ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal az adatok valódiságát 

környezettanulmány elvégzésével ellenőrizheti. 

Tudomásul veszem, hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén 

mulasztásomat csak igazolási kérelem benyújtásával igazolhatom, mellyel egyidejűleg 

pótolnom kell az elmulasztott cselekményt. Az igazolási kérelmet a mulasztásról való 

tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően, de legkésőbb az elmulasztott 

határnaptól vagy a határidő utolsó napjától számított, az igazolni kívánt eljárási 

cselekményre előírt határidővel megegyező időtartamon, de legfeljebb negyvenöt napon 

belül lehet előterjeszteni. Kérelmemhez mellékelnem kell a mulasztást igazoló iratot, 

dokumentumot. 

Tudomásul veszem, hogy a hatóság megtévesztése, a döntéshozatal indokolatlan késleltetése 

esetén eljárási bírság kiszabásának van helye, továbbá tudomásul veszem, hogy nem valós 

nyilatkozat esetén az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatást 

jogszabályban meghatározott kamattal megemelt összegben vissza kell térítenem. 

Továbbá saját és családtagjaim tekintetében a jogosultság feltételeit érintő lényeges 

tények, körülmények megváltozásáról - pl. lakóhely, tartózkodási hely, családi állapot 

megváltozását, a háztartás szerkezetében történt változást; névváltozást; munkaviszony 

létesítését vagy megszűnését; tanulói, hallgatói jogviszony létesítését, megszűnését; a 

kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelmi, vagyoni helyzetének megváltozását; 



közüzemi szolgáltatónál történő változást, és minden egyéb a jogosultság feltételét érintő tények 

körülmények megváltozása - a változást követően haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon 

belül) köteles vagyok a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Humánszolgáltatási Osztályát 

értesíteni. 

Pomáz, 20………………………………. 

…………………………………………… 

kérelmező aláírása 

5. Tájékoztató  

A kérelem augusztus 01. napjától szeptember 15. napjáig terjeszthető elő, amennyiben a 

kérelmező Pomáz városban lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a családban 

nevelkedő gyermekére tekintettel a jegyző által megállapított rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül 


