Kérelem
Tanulmányokat segítő támogatás megállapítására
I. SZEMÉLYI ADATOK
Megnevezés

Kérelmező

Neve (születési név is)
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap
Családi állapota
Lakóhelye
Tartózkodási helye
TAJ száma
Telefonszáma
E-mail címe
Bankszámlaszám
(ha a folyósítást bankszámlára kéri)
Folyószámla-vezető pénzintézet
II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ ÓVÓDÁS, ISKOLÁS GYERMEKEK ADATAI
Név

Születési év, hó, nap

TAJ szám

Nevelési, oktatási intézmény

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

Alulírott kérem, hogy a fentiekben közölt adatok és a becsatolt igazolás(ok) alapján tanulmányokat
segítő támogatásra való jogosultságomat szíveskedjenek megállapítani.
Nyilatkozom, hogy Gelse Község Önkormányzatával szemben lejárt tartozásom nincs.
Nyilatkozom, hogy lakókörnyezetem rendezett.
Büntetőjogi felelősségem tudatában k i j e l e n t e m, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
H o z z á j á r u l o k a kérelemben közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő
felhasználásához és kezeléséhez.
____________________, 20_____év _______________hó ______nap

__________________________
kérelmező aláírása

**************************************
Csak felsőoktatási intézményi hallgató esetén aláírandó!
Nyilatkozom, hogy felsőoktatási intézményben nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkezem az első diploma
megszerzése céljából.

__________________________
kérelmező aláírása

1. melléklet

Jövedelmi adatok
A kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről.

A jövedelmek típusai

A kérelmezővel
közös
háztarA
kérelmező tásban élő házasjövedelme
társ
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel
közös háztartásban
élő egyéb közeli
hozzátartozó
jövedelme

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások
5.
A
gyermek
ellátáshoz
és
gondozásához kapcsolódó támogatások
(különösen: GYED, GYES, GYET,
családi
pótlék,
gyermektartásdíj,
árvaellátás)
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás (a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. 4. §. (1) bek. i) pontja)
7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj-, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg
összege
11.
Egészségbiztosítási
és
nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család összes nettó jövedelem 9(10+11+12)
14. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (tartásdíj összege)
Az egy főre jutó havi családi nettó jövedelem …………………. Ft/hó
Kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Gelse, 20…………

…..………………………………
kérelmező

Összesen

