
melléklet 
a 10/2020. (IX.10.) önk. rendelethez 

 
K É R E L E M 

 iskola-, óvoda-, bölcsődekezdési támogatáshoz 
 
I. 
Kérelmező:  
Neve  
Vezetéknév:  
Utónév:  
Születési helye, ideje:  
Anyja születési vezeték- és 
utóneve:  

 

Lakóhelye:   
Bejelentett tartózkodási helye:  
Társadalombiztosítási azonosító 
jele (TAJ szám): 

 

Családi állapota:   
Állampolgársága:  
Telefonszáma (nem kötelező):  
Középiskolás, valamint 
felsőfokú oktatásban részesülő 
kérelmező esetén oktatási 
intézmény megnevezése, címe:  

 

 
II. 
Házastárs (élettárs)  
Neve  
Vezetéknév:  
Utónév:  
Születési helye, ideje:  
Anyja születési vezeték- és 
utóneve:  

 

Lakóhelye:   
Bejelentett tartózkodási helye:  
Társadalombiztosítási azonosító 
jele (TAJ szám): 

 

Családi állapota:   
Állampolgársága:  
Telefonszáma (nem kötelező):  

 
 
III. 
Kérelmező családjában élő bölcsődés, óvodás, illetve általános, középfokú vagy speciális 
intézményben tanuló gyermek(ek) 
1/ Gyermek vezeték- és 
utóneve(i):  

 

Születési helye, ideje:  



Anyja születési vezeték- és 
utóneve(i): 

 

Társadalombiztosítási azonosító 
jele (TAJ szám): 

 

Lakóhelye:   
Bejelentett tartózkodási helye:  
Nevelési – Oktatási Intézmény 
neve, címe: 
 

 

Osztály:   
Képzési forma:   
2/ Gyermek vezeték- és 
utóneve(i):  

 

Születési helye, ideje:  
Anyja születési vezeték- és 
utóneve(i): 

 

Társadalombiztosítási azonosító 
jele (TAJ szám): 

 

Lakóhelye:   
Bejelentett tartózkodási helye:  
Nevelési – Oktatási Intézmény 
neve, címe: 
 

 

Osztály:   
Képzési forma:   
3/ Gyermek vezeték- és 
utóneve(i):  

 

Születési helye, ideje:  
Anyja születési vezeték- és 
utóneve(i): 

 

Társadalombiztosítási azonosító 
jele (TAJ szám): 

 

Lakóhelye:   
Bejelentett tartózkodási helye:  
Nevelési – Oktatási Intézmény 
neve, címe: 
 

 

Osztály:   
Képzési forma:   

 
 
A benyújtásának feltétele: speciális-, közép-, és felsőfokú oktatási intézményben tanulók 
esetében iskolalátogatási igazolás. 
 
 
Benyújtási határidő: 2020. október 8. 
 
Tudomásul veszem, hogy a határidőn túl benyújtott kérelmek elbírálására nincs lehetőség. 
 



A közölt adatoknak az ellátáshoz és nyilvántartásához kapcsolódó felhasználásához, valamint a 
törvényben meghatározott statisztikai célú adatfeldolgozásához hozzájárulok. 
 
 
Érsekvadkert, 2020. ________________ hó ___. napja 
 
 
 ___________________________ 
 kérelmező 
 
 
 
 
 
 
Jegyzői záradék: 
A benyújtott kérelmet tartalmi, formai és az adatok valódiságtartalma szempontjából 
megvizsgáltam és RENDBEN / HIÁNYOSNAK* találtam. 
 
Érsekvadkert, 2020. ___________ ____. napja 
 
 ___________________________ 
 jegyző 
* a megfelelő rész aláhúzandó!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T á j é k o z t a t ó 
 
 
Az Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskolába járó tanulók, valamint az Érsekvadkerti Ary 
Erzsébet Óvoda és Mini Bölcsödébe járó gyermekek intézményi jogviszonyát az adott intézmény 
igazolja az Önkormányzat felé. 
 
Speciális, középfokú és felsőfokú oktatási intézmény nappali képzésben részesülő tanulóinak, 
hallgatóinak a jogviszonyát iskolalátogatási igazolással kell bizonyítani. A jogviszony igazolása a 
kérelem benyújtásának napjától számítva egy hónapnál régebbi nem lehet. 
 
 


