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KÉRELEM 
iskolakezdési/karácsonyi támogatás megállapítása iránt 

 

Alulírott kérelmező: ............................................................................................................... 

Születési neve:.......................................................................................................................... 

Születési helye: …..................................Születési idő:…………év……………hó.…….nap. 

Anyja neve: ….......................................................................................................................... 

Állampolgársága: magyar,   egyéb:……………………………………. 

Lakóhely1:…………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely2:…………………………………………………………………………. 

Életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási3 helyemen élek. 

Kérelmező telefonszáma: …………………………… 

KÉREM, 

hogy részemre Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális 

önkormányzati rendelete alapján iskolakezdési/karácsonyi támogatást szíveskedjenek megállapítani. 
 

A karácsonyi támogatásra azért vagyok jogosult az önkormányzati rendelet alapján, mert3:  

a) Agyagosszergény község közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezem, 

öregségi (korbetöltött vagy korhatár alatti) nyugellátásban részesülök, és 2022. 12.31. napjáig 

betöltöm az 65. életévemet 

b.) Agyagosszergény község közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezem, és 

háztartásomban 0 éves kortól nappali tagozatos középfokú iskolai tanulmányokat folytató 

gyermeket/gyermekeket nevelek 
 

A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 

Név, születési név is 
Családi állapota 

Rokoni kapcsolat 
Születési idő TAJ szám Anyja neve 

 
1. 

  
............... év ............... hó .......... nap 

  

 

 
2. 

  
............... év ............... hó .......... nap 

  

 

 
3. 

  
............... év ............... hó .......... nap 

  

 

 
4. 

  
............... év ............... hó .......... nap 

  

 

 
5. 

  
............... év ............... hó .......... nap 

  

 

 
6. 

 ............... év ............... hó .......... nap 

   

 

 
1  Lakcímkártyán szereplő. 
2  Lakcímkártyán szereplő. 

3     Megfelelőt kérem aláhúzni 
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Jövedelmi adatok 
 

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel közös 

háztartásban élő 

házastárs/élettárs 

jövedelme 

A kérelmező háztartásában élő egyéb 

személyek jövedelme 
Összesen 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó 

jövedelem és táppénz 

      

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból származó 

jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli ellátás 

(FHT,RSZS, ápolási díj) 

      

4. Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak értékesítéséből, 

vagyoni értékű jog 

átruházásából származó 

jövedelem 

      

5. Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

      

6. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások 

(GYES,GYES,GYET, családi 

pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 

      

7. A munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátás 

      

8.Föld bérbeadásából 

származó jövedelem 

      

9. Egyéb (pl. ösztöndíj)       

10. Összes jövedelem:       

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

 

A támogatás megállapítása esetén a támogatási összeget az alábbi fizetési számlára kérem átutalni: 
Fizetési számlatulajdonos neve:..........................................................................................  

Fizetési számlát vezető pénzintézet megnevezése: .............................................................  

Fizetési számlaszám: ……………………………. - ………………………………… - ………………………….. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a támogatás megállapítása iránti eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Agyagosszergény, 2022.  ................  

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

         kérelmező 

 

 

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok, 

mivel az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. 

 

Agyagosszergény, 2022. .................  

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

                         kérelmező 

  


