KÉRELEM
BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ
I. A kérelmező adatai:1
Név: .............................................................................................................................................
Leánykori név: .............................................................................................................................
Állampolgárság: ..........................................................................................................................
Születési hely, idő: ......................................................................................................................
Anyja leánykori neve: .................................................................................................................
Bejelentett állandó lakcím: ..........................................................................................................
Bejelentett tartózkodási hely (ha van): ........................................................................................
Családi állapot: egyedülálló, házastársával/élettársával él együtt
A háztartásban élő gyermekek száma: ........................................................................................
Telefonszám: ..............................................................................................................................
Elektronikus levelezési (e-mail) cím:2 ........................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám): ........................................................................

II. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:

Név

1
2

Születési hely, idő

Anyja leánykori neve

Kérjük kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni.
Az adat megadása nem kötelező.
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IV. A kérelmező jogosultságára vonatkozó egyéb adatok:3
A kérelmező háztartásában élő gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül (nek):
igen – nem;
V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy,
a) életvitelszerűen bejelentett lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek,
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Alulírottak hozzájárulunk ahhoz, hogy a kérelemben feltüntetett adatainkat a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a szerinti nyilvántartásban kezeljék, és azokat a
kérelem alapján lefolytatott szociális igazgatási eljárásban felhasználják.
Kijelentem, hogy az "Adatkezelési tájékoztató beiskolázási támogatás ügyintézésével kapcsolatban" című
dokumentumot (amely elektronikusan elérhető a https://sajovamos.hu/adatvedelem/ oldalon, megismertem,
az abban foglaltakat tudomásul vettem.
Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról
(a megfelelő szövegrészt alá kell húzni)

lemondok

nem mondok le.

Sajóvámos, …………. év ………………………. hó …….. nap
...................................................................
a kérelmező vagy törvényes képviselő
aláírása

..................................................................
a kérelmen szereplő
nagykorú hozzátartozó(k) aláírása

A kérelemhez mellékelni kell:
– a kérelmező háztartásában élő más település bölcsődéjében, óvodájában, általános
iskolájában tanuló, a közép- és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató gyermek(ek) iskolalátogatási igazolását.

A helyi bölcsődébe, óvodába, általános iskolába járó gyermekek tanulói jogviszonyát az
intézményvezetők igazolják!
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Kérjük a megfelelő választ aláhúzni.
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MEGHATALMAZÁS
(egyszeri alkalomra)

Alulírott (1) ___________________________ meghatalmazom _____________________
_____________ -t, (2) hogy _______________ címen (3) 20 __ év __________ hó _____ -n
esedékes összeget helyettem felvegye. A meghatalmazás kelte: 20 __ év _______ hó ___ -n.

A meghatalmazó (5)

A meghatalmazott (4)
aláírása

állandó lakása
személyi igazolvány száma
A tanú (6)

A tanú (6)
neve
aláírása

állandó lakása
személyi igazolvány száma
B. Sz. ny. 18-21. r. sz.

Tájékoztató a nyomtatvány kitöltésére
______________________________________
(1)

A meghatalmazó és (2) a meghatalmazott személy nevét írógéppel, vagy kézzel, nyomtatott nagybetűkkel kell beírni.

(3) Be kell írni a készpénzfelvétel jogcímét (pl.: munkabér, táppénz, segély, stb.).
(4) A meghatalmazottnak saját kezűleg kell aláírnia a nyomtatványt.
(5) A meghatalmazónak saját kezű aláírásával és azonosító adatainak beírásával kell érvényesítenie a meghatalmazást.
(6) Két tanúnak saját kezű aláírásával és azonosító adatainak beírásával kell hitelesítenie a meghatalmazást.

