FELHÍVÁS
Tisztelt Szülők !

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk Iskolakezdési támogatást nyújt a
tanévkezdés megkönnyítése érdekében Fertőrákoson állandó lakcímmel rendelkező
általános és középfokú iskolában tanuló gyermekek részére abban az esetben, ha a
családjukban az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 1000 %-át (jelenleg 285.000,-Ft) .
Az iskolakezdési támogatás összege gyermekeként 30.000 forint.
A kérelemhez a mellékelt nyomtatványt kell kitölteni és a kereseti igazolásokkal (családi
pótlék, gyerektartás stb.) valamint az iskolalátogatási papírral (akik nem a fertőrákosi
iskolába járnak) együtt a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatalba eljuttatni.
Fertőrákos, 2018. július 30.
Palkovits János sk.
polgármester

Melléklet: kérelem

KÉRELEM

Iskolakezdési támogatás megállapítására

I. Az igénylő (törvényes képviselő) adatai:
1./ Kérelmező neve /születési név is -____________________________________________________
Születési helye,ideje: ________________________________________________________________
Anyja neve:________________________________________________________________________
Lakóhelye: _________________________________________________________________________
Tartózkodási helye:__________________________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: __________________________________________
Elérhetőség: telefon:____________________________e-mail cím_____________________________
2./ Állampolgársága : magyar, …………………….(bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező
hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert (a megfelelő rész aláhúzandó)Státuszt elismerő határozat
száma:_______________________________

II. A kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása
1. A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:
Név

anyja
neve

rokonsági
fok

születési
hely, idő

TAJ szám

a)………......................................................................................................................................................................
b).................................................................................................................................................. ................................
c)..................................................................................................................................................................................
d)……………………………………………………………………………………………………………………

III. Jövedelmi adatok*

A jövedelmek típusai

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz

Kérelmező
jövedelme

A
közös
háztartásban élő
házastárs (élettárs)
jövedelme

A kérelmező
családjában élő egyéb
rokon jövedelme

Összesen

2. Társas és egyéni
vállalkozásból származó
jövedelem
3. Rendszeres pénzbeli ellátás
(FHT, RSZS, ápolási díj, stb.)
3. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából származó
jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű
ellátások
5.
A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYES, GYED,
GYET, családi pótlék,
gyermektartás díj, stb.)
6. Munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
7.
Föld és bérbeadásából
származó jövedelem
8.
Egyéb (pl.: ösztöndíj)
9. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ____________________Ft/hó.
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek
valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbeik nem lehetnek, iskolalátogatási igazolást
amennyiben a gyermek nem a Fertőrákosi székhellyel rendelkező iskolába jár.)
IV. Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a
NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti. Tudomásul veszem továbbá,
hogy a Fertőrákosi Polgármesteri Hivatal a benyújtott igazolások, nyilatkoztatok tartalmát az alábbiak szerint
ellenőrizheti:
a) megkeresheti az illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatalt,
b) megkeresheti a személyi adat és lakcímnyilvántartó szervet,
c) elrendelheti környezettanulmány készítését,
d) lekérdezheti és adatot egyeztethet a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások nyilvántartási rendszerén
keresztül,
e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Alulírott kérelmező Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a
valóságnak megfelelnek, gyermeke(i)m Fertőrákosi állandó lakosok és nekem, valamint a velem
közös háztartásban elő személynek az önkormányzat felé adó-, vagy egyéb köztartozás nem áll.
Fertőrákos, 2018. …………………………………

……………………………………………
kérelmező (szülő) aláírása

