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KÉRELEM 
ÓVODAKEZDÉSI ÉS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSHOZ 

 
Az ellátást igénylő neve: ................................................... Születési neve: ……................................................ 
Anyja neve: .............................................................................TAJ száma: …..................................................... 
Születési hely, év, hó, nap: …………………………………………………………………………………….. 
Családi állapota: ............................................. Összes nettó havi jövedelme: ….................................................. 
Bejelentett lakóhelye: .......................................................................................................................................... 
Bejelentett tartózkodási helye: ............................................................................................................................ 
Tényleges tartózkodási helye: ............................................................................................................................. 
Tel: …………................................................... 
Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselőjének neve: ................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: …................................................................................... 
 
I. Óvodai/iskolai jogviszonnyal rendelkező gyermek(ek)  
 
     Név   
     TAJ szám      

Születési hely Születési idő Anyja neve Oktatási intézmény 
megnevezése 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
II. A kérelmezővel közös háztartásban élő családtagjainak adatai 
 
     Név   
     TAJ szám      

Születési hely, idő 
 

Anyja neve A kérelmezővel 
való rokoni 
kapcsolat 

Nettó jövedelem 

 
a) 

    

 
b) 

    

 
c) 

    

 
d) 

    

 
e) 

    

 
f) 

    

Figyelem! A III. Táblázat kitöltésénél az együtt élőket a II. táblázat betűjelei /a)-f)/ szerint azonosítsa!  
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III. A kérelmező és a vele együtt, közös háztartásban élők jövedelme 

Kérelmezővel közös háztartásban élők 
jövedelme 

Jövedelem típusa 
Kérelmező 

jövedelme 

a) b) c) d) e) f) 

 

 

Összesen

Munkaviszonyból, vagy más 
foglalkoztatási 
jogviszonyból származó  
jövedelem és táppénz 

        

Társas vagy egyéni 
vállalkozásból, őstermelői, 
illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó 
 jövedelem 

        

Alkalmi munkavégzésből 
származó jövedelem         

A gyermekek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó  
támogatások  
(GYED, GYES, GYET, 
családi pótlék, 
gyermektartásdíj, stb.) 

 

 
 
 

       

Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátások 

        

Önkormányzati és 
munkaügyi szervek által 
folyósított  
rendszeres pénzellátás        
(munkanélküli járadék; 
bérpótló juttatás; rendszeres  
szociális segély; rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezmény; ápolási 
díj;étkezési támogatás) 

        

Egyéb (ösztöndíj, 
értékpapírból származó 
jövedelem, stb.) 

        

 
Összes jövedelem:  
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IV. Nyilatkozat 
 
Alulírott, mint kérelmező kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
 
Kőröshegy, 20....., ....................................................... 
                                
 
                                                                           .................................................................................... 
                                                                           A kérelmező, vagy törvényes képviselőjének aláírása 
 
 
 
E kérelemhez az alább felsorolt mellékleteket kell benyújtani: 
 

-  Középfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok esetén iskolalátogatási igazolás 
 

- A kérelmező és a vele együtt élő családtagok jövedelemigazolását 
 
 

a)   nyugdíjszerű ellátások esetében az igazolást úgy kell benyújtani, hogy megállapítható legyen  
      a kedvezményezett neve és lakcíme (pl. nyugdíjösszesítő, év elei nyugdíjközlő) ettől abban az  
      esetben lehet eltekinteni, ha ilyet az adott évben már benyújtottak, ez utóbbi esetben elegendő a  
      havi nyugdíjszelvény (vagy másolata) 
b)   bármely egyéb jövedelemforrásból származó jövedelmeknél (pl. munkabér, alkalmi munkából  
      származó bevétel, stb.) a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemről.  
c)   egyéb pénzellátások igazolása (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.)  
d)   gyermekét egyedül nevelő szülő esetében igazolás a tartásdíjról (pl. Bírósági végzés; egyezség,  
      bíróság általi jóváhagyása, átutalás postai szelvénye; átutalási értesítő; a szülők hiteles  
      nyilatkozata a gyermektartás mértékéről; amennyiben a tartásra kötelezett nem fizet, az erről  
      szóló nyilatkozat) 
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