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Tisztelt Szülő!
Tájékoztatom, hogy Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ebben az évben is biztosít
iskolakezdési támogatást a tanévkezdéssel összefüggő kiadások enyhítése céljából. A feltételeket a
Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 17/1997.(XI.28.) számú
– túloldalon található – rendeletében rögzítette. A mellékelt kérelmet, ügyfélfogadási időben lehet
benyújtani a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatalban, 2016. augusztus 26-án, 16 óráig. A határidő
elmulasztása jogvesztő!
A kérelem mellé, a családban jövedelemmel rendelkező személyek jövedelemigazolását is csatolni
kell, a kérelem benyújtását megelőző egy havi nettó jövedelemről.
Az igazolás módja:

d.)
e.)

munkabér esetén a 2016. július havi nettó jövedelemről szóló munkáltatói igazolás,
álláskeresési ellátásban részesülőnél az ezt megállapító határozat másolata,
vállalkozók esetében az APEH igazolása az előző évi személyi jövedelemadó alapjáról és személyes
nyilatkozat az előző havi nettó jövedelemről,
alkalmi munkából származó jövedelmek esetén személyes nyilatkozat az átlagos havi nettó jövedelemről,
nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a folyósító szerv igazolása az előző évi ellátás összegéről

f.)

tartásdíj esetében a ténylegesen kifizetett tartásdíj utolsó havi átvételi elismervénye, vagy postai feladóvevénye,

g.)

önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató gyermek
ösztöndíjának éves összege.

a.)
b.)
c.)

Amennyiben a gyermeke/i rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak jövedelemigazolás
benyújtása nem szükséges!
Abban az esetben, ha az Ön gyermeke a halmaji Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulója és megfelel
a következő bekezdésben foglalt feltételek valamelyikének, a gyermek alanyi jogon
tankönyvtámogatásra jogosult, ezért az önkormányzathoz - a gyermekre tekintettel - külön kérelmet
nem kell benyújtania.
Alanyi jogon tankönyvtámogatásra jogosult az a gyermek, aki 1-4 évfolyamon tanul, tartósan beteg,
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, pszichés fejlődési (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási) zavarral küzd, három- vagy többgyermekes családban él, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Az iskolakezdési támogatás kifizetésére egy alkalommal, 2016. augusztus 29-én, 13-16 óráig kerül sor
a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatalban.
Kérem a fentiek szíves elfogadását.
Halmaj, 2016. augusztus 9.
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