
KÉRELEM 
a tanév, nevelési év kezdetének támogatása iránt 

Határidő: 2019. szeptember 30. 
 

Az igénylő: 
a) neve:  ………………………………szül. neve:..………………………………  
b) állandó bejelentett lakcíme: ………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 
c) tartózkodási helye: ……….………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
d) anyja neve: …………………………………………………………………………. 
e) születési helye és ideje: …………………………………………………………….. 
f) Társadalombiztosítási Azonosító Jele:    …………………………………………… 
 

Az igénylő családtagjainak: 
 

 Neve,  
születéskori neve: 

Születési 
helye, 
ideje: 

Anyja 
neve: 

TAJ szám Gyermek esetében 
oktatási, nevelési 
intézmény 
megnevezése:  

1.      
      
2.       
       
3.       
       
4.       
      
5.      
      
6.      
      
 

A beiskolázási támogatás kifizetését  
• készpénzben, 
• folyószámlára utalással 

kérem kifizetni (a megfelelő rész aláhúzandó). 
Folyószámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást folyószámlára kéri, a folyószámlaszámról igazolás csatolása szükséges): 

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Bank neve: ___________________________________________ 
 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem:  
• hogy a családomban ez egy főre jutó havi nettó jövedelem a 160.000,- Ft-ot nem éri el, 
• hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek 
• életvitelszerűen kiszombori lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek *(a megfelelő 

rész aláhúzandó) 
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Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a hatáskört gyakorló 
szerv ellenőrizheti.  

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához.  
 

Csatolom középiskolás gyermekem: ………………………………………..……….. iskolalátogatási 
igazolását.  
 

Csatolom gyermekem …………………………………………………….. iskolalátogatási igazolását, 
valamint a sajátos nevelési igényéről szóló igazolást. 
 
Kiszombor, 2019. …………….. hó …. nap  
 
 
        _____________________________ 
                                                                                                                kérelmező 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata annak érdekében, hogy enyhítse az óvodába és iskolába járó 
gyermeket nevelőcsaládok anyagi terheit, valamint a szülőket arra ösztönözze, hogy a kiszombori óvodába és 
iskolába írassák be a gyermekeiket támogatásban részesíti azon személyeket, akiknek a családjában az egy főre 
jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 160.000,- Ft/fő  
 

a) óvodáskorú gyermeke a Kiszombori Karátson Emília Óvodába jár,  
b) általános iskoláskorú gyermeke a Kiszombori Dózsa György Általános Iskola tanulója, 
c) az általános iskolás tanuló vagy az óvodás a kiszombori intézményektől eltérő intézménybe jár és a 

szülő a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága által kiállított szakvéleménnyel igazolja, 
hogy a gyermeke sajátos nevelési igénye, fogyatékossága miatt a település intézményében 
ellátni nem tudják  

d) gyermeke általános iskolai tanulmányait befejezte, de közoktatási intézmény nappali tagozatán 
tanul, és családi pótlékra jogosult.  

 

A jogosultak a kérelmüket a mellékelt nyomtatvány kitöltésével juttathatják el a Kiszombori Polgármesteri 
Hivatalba. 
 
1. A tanév, nevelési év kezdetének támogatása iránti kérelmet szeptember 30-ig lehet beadni, a határidő 

elmulasztása jogvesztő. 

2. A kérelemhez a kiszombori óvodába és általános iskolába járó tanulóknak iskolalátogatási igazolást nem 

kell becsatolni. 

3. A kérelem mellékletét képezi a sajátos nevelési igényű, vagy fogyatékos gyermek esetében iskolalátogatási 

igazolás és a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága szakvéleményének fénymásolatát kell 

becsatolni azon gyermekek esetében, akik nem kiszombori óvodába, vagy általános iskolába járnak. 

4. A kérelemhez mellékelni kell a családi pótlékra (iskoláztatási támogatásra) jogosult középiskolás gyermek 

iskolalátogatási igazolását 

5. A tanév, nevelési év kezdetének támogatása a Kiszombori állandó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező és 

életvitelszerűen Kiszomboron élő tanuló jogosult. 

6. A tanév, nevelési év kezdetének támogatása csak azok a családok részesíthetők, ahol az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg a 160.000,- Ft-ot 

 

Kiszombor, 2019. július 

          Szegvári Ernőné sk. 

            polgármester 


