
K é r e l e m
Települési támogatás  -  egyszeri iskolakezdési támogatás igényléshez 

B. Segélykérő neve:  .....................................................  Leánykori név:  .......................................  
Szül. helye, ideje:  ......................................................  Anyja neve:  ...........................................  
Munkahely megnevezése, címe: .................................................................................................  
Szem. ig. sz.:  ....................................................  Adóazonosító jel:  ......................................... 
TAJ:  ..................................................... Folyószámla száma: .................................................... 

C. Házastárs / élettárs / neve:  ......................................  Leánykori név:  .......................................  
Születési helye, ideje:  ...............................................  Anyja neve:  ...........................................  
Munkahely megnevezése, címe: .................................................................................................  
Szem. ig. sz.:  ....................................................  Adóazonosító jel:  ......................................... 
TAJ:  .................................................... 

C. Kérelmező lakcíme: állandó:  ....................................................................................................  
 ideiglenes:  ...............................................................................................  

D. Óvodai nevelésben résztvevő gyermek(ek)

Név Szül. hely Szül. idő TAJ 
1. 
2. 

E. Alapfokú – általános iskolai – tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek(ek)

Név Szül. hely Szül. idő Iskola neve TAJ 
3. 
4. 
5. 
6. 

F. Középfokú – középiskolai  - tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek(ek)

Név Szül. hely Szül. idő Iskola neve TAJ 
7. 
8. 

G. Felsőfokú – nappali tagozaton  - tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek(ek)

Név Szül. hely Szül. idő Iskola neve TAJ 
9. 
10 

Füzesgyarmat,  ............................................................................. 

 ....................................................................................  

 kérelmező aláírása 



Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület Szociális és Humánügyek Bizott-
sága települési támogatáson belül iskolakezdési támogatást nyújt, minden Füzesgyarma-
ton élő óvodai nevelésben részt vevő gyermekeknek, általános, középiskolai valamint felsőfo-
kú tanulmányokat - nappali tagozaton – folytató diákok részére: 

1. akinek a közös háztartásban élő családtagok egy főre eső havi nettó jövedelme nem
haladja meg a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2019.
(III.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvé-
delmi ellátásokról, igénybevételük feltételeiről és az ellátások térítési díjáról 14.§. (1)
bekezdésében foglalt összeghatárt (62.700.Ft-ot). Általános iskolai tanulmányokat
folytató diák 6.000.-Ft., középiskolai tanulmányokat folytató diák részére 10.000.-Ft.
támogatás nyújtható. (mellékletei: jövedelem nyilatkozat, mindennemű jövedelemről
igazolás)

2. jövedelem mértékétől függetlenül, akire tekintettel a szülő (tartós beteg gyerme-
kére való tekintettel) magasabb összegű családi pótlékban részesül 10.000.-Ft. támo-
gatás nyújtható. (mellékletei: tartós betegség igazolása)

3. 2020. évben az önkormányzat pénzügyi helyzete lehetővé teszi, hogy iskolakezdési
támogatás nyújtható jövedelemhatár nélkül minden füzesgyarmati lakos

o óvodai nevelésben részt vevő gyermeknek részére 2.000.-Ft.
o általános iskolai tanulmányokat folytató gyermek részére 3.000.-Ft.
o középiskolai tanulmányokat folytató gyermek esetében 4.000.-Ft.
o nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató diák esetében 5.000.-Ft.

Minden esetben hallgatói jogviszony igazolása szükséges, amennyiben már nem tanköte-
les a gyermek. 



Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai 

A kérel-
mező 

jövedel-
me 

A kérelmezővel egy lakásban bejelentett 
lakó- vagy tartózkodási hellyel rendel-
kező közeli hozzátartozók havi nettó 

jövedelme 
Össze-

sen 
A B C D E 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony-
ból származó jövedelem és táppénz ebből:
közfoglalkoztatásból származó jövedelem

2, Társas és egyéni vállalkozásból, őster-
melői, illetve szellemi és más önálló tevé-
kenységből származó jövedelem 
3, Nyugellátás, megváltozott munkaképes-
ségű személyek ellátásai (pl. rokkantsági 
ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti 
bányászjáradék, időskorúak járadéka, a 
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 
emeléséről szóló jogszabály hatálya alá 
tartozó ellátás) 
4, A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, 
GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás) 

5, Önkormányzat, járási hivatal és munka-
ügyi szervek által folyósított rendszeres 
pénzbeli ellátások 

6, Egyéb jövedelem (kapott tartásdíj, ösz-
töndíj, értékpapírból származó jövedelem, 
kis összegű kifizetések) 

A család havi nettó jövedelme 
összesen: 

A család összes havi nettó jövedelme alapján számított egy főre jutó jövedelem:  .....................  Ft/hó

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelel-
nek. Tudomásul veszem, hogy a Szt.10.§.(6) bek. alapján, amennyiben a közölt adatok valódiságát az 
önkormányzat vitatja, felhívására köteles vagyok az általam lakott lakás, ill. saját és a háztartásban 
lakók tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. 

Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát az Szt. 10. §. (7) bek. alapján az önkor-
mányzat az illetékes állami adóhatóság útján ellenőrizheti. 

 Füzesgyarmat,  .........................................................................  

 ..................................................... 
kérelmező aláírása 



TÁJÉKOZTATÓ A JÖVEDELENYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ 

Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzá-
tartozók közössége. 

Közeli hozzátartozó: 
• a házastárs, az élettárs
• a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező;
• a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint

tanulmányokat folytató;
• a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali ta-

gozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostoha-
gyermek, és a PTK. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt
gyermek kivételével a nevelt gyermek ( a továbbiakban: nevelt gyermek)

• korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha, illetve nevelt gyermek, amennyiben
az az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban fo-
gyatékos gyermek)

• a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szü-
lő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a nevelt gyermek, vagy fogyatékos gyermek
esetében meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.

Egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik. 

Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha 
élettársa van. 

Háztartás. Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelke-
ző személyek összessége. 

• Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban, lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványban szereplő lakóhely, tartózkodási helyként a bejelentett tartózkodási helyet kell feltün-
tetni.

• Az egy háztartásban lakók jövedelmét személyenként kell feltüntetni.
• Az 1, 3, 4, 5, és 6 jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását meg-

előző hónap átlag jövedelmét kell szerepeltetni.
• A 2. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vo-

natkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg
12-vel osztott részét kell beírni.

• Az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyenlő a családban lakók havi összjövedelme osztva a
személyek számával.

• A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a családban együtt lakó cselekvőképes szemé-
lyeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele közös háztartásban lakó személy
nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

• Abban az esetben, ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítőjén a januári ellátás összegénél
alacsonyabb összeg kerül átutalásra, jövedelemigazolásként csak a Nyugdíjfolyósító által kiál-
lított igazolás fogadható el. – ennek beszerzése iránt a kérelmezőnek kell intézkednie, mivel
feltételezhető, hogy a nyugdíjszerű ellátást levonás terheli.

Csatolandó mellékletek: 
• Munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatói igazolás

a kérelem benyújtását megelőző hónap részletes jövedelméről.
• Nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság év eleji értesítése az előző évi jö-

vedelem összegéről és a januári hónaptól esedékes kifizetés összegéről.
• A nyugellátás és minden más jövedelemtípus esetén is a kérelem benyújtását megelőző hó-

napban kapott postai szelvények vagy amennyiben az ellátást folyószámlára folyósítják, az
utolsó havi számlaegyenlege.

• A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén (be-
leértve az őstermelői tevékenységet is) a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül meg-
előző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy
azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a beval-
lott éves jövedelemnek a hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
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