
 

KÉRELEM  ISKOLAKEZDÉSI  TÁMOGATÁS  MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 
 

 

Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a 2022/2023-as tanévre iskolakezdési támogatást szíveskedjen megállapítani. 

Kérelem indokolása: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Az iskolakezdési támogatás megállapítását kérő: 

 
neve:  anyja neve:   

születési neve:  lakóhelyének címe:  

születési helye, ideje:  közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:  

 

A kérelem benyújtásának időpontjában támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető, közeli hozzátartozók adatai: 

   Név  Születési hely, idő  Anyja neve 
Oktatási intézmény, amelyben a tanuló/hallgató 

tanulmányait a 2022/2023-as tanévben folytatja  

Gyermekemre 

tekintettel kérem az 
iskolakezdési támogatás 

megállapítását  

1 2 3 4 5 7 

- házastársa, élettársa        
 

- egyéb rokon         

 - gyermekei        Igen/Nem 

     Igen/Nem 

     Igen/Nem 

     Igen/Nem 

     Igen/Nem 

     Igen/Nem 

     Igen/Nem 

     Igen/Nem 



 

JÖVEDELMI ADATOK 

 

A jövedelmek típusai 
 A kérelmező  

jövedelme 

 A kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő házastárs 

(élettárs) jövedelme 

 A kérelmezővel  

közös háztartásban  

élő egyéb rokon  

jövedelme 

 Összesen 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló 

egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 

      

  

  

  

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és 

más önálló tevékenységből származó jövedelem 

      

  

  

  

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 

(pl.: rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás) egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 

      

  

  

  

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások 

(különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) 

      

  

  

  

5. Járási hivatal által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 
      

  

  

  

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) 

      

  

  

  

7. A család összes nettó jövedelme 
      

  

  

  

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett 

tartásdíj összege) 

      

  

  

  

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó. 

 

 

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjaiban feltüntetett jövedelmek 

valódiságának igazolására szolgáló iratokat a július havi átlagos nettó jövedelmekről. Kivéve, ha a 

tanulók rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak. Abban az esetben jövedelemigazolás 

nem szükséges! 

Jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

Halmaj, 2022. augusztus …… 

 

................................................................... 

az iskolakezdési támogatást igénylő vagy 

törvényes képviselőjének aláírása 
 


