Azonosító:______________________________

IGÉNYBEJELENTÉS TÁMOGATÁSHOZ
Nevelési évkezdési, tanévkezdési (beiskolázási) segélyhez

I. Az igénylő adatai
Név: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Születési idő:…………. év ……….hó ……….nap Anyja neve: ………………………………………………………………
Állandó lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Levelezési cím: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………...
E-mail cím: ………………………………………………………………..személyi ig.szám: …………………………………..
II. Az igénylő személy nyilatkozatai
1. Kijelentem, hogy az önsegélyező ágazatban tagdíj elmaradásom nincs.
2. Közös háztartásban élő hozzátartozók adatai:
Hozzátartozói minőség
Név

Szül.idő (év,hó,nap)

3. A közös háztartásban élő hozzátartozók száma ……………, egy főre eső havi nettó jövedelem:……………………….
III. A támogatási összeg eljuttatási módjára vonatkozó rendelkezés
Kérem a támogatás kifizethető összegét
a
–

–

számlaszámú

……………………………………………………………………………….pénzintézetnél vezetett bankszámlára átutalni.
postai utalványon az I. pontban megadott állandó/levelezési* címre kiküldeni (*aláhúzással jelölje)
Az Egyesület tagja a tagsági viszony létesítésével, illetve fenntartásával minden külön nyilatkozat nélkül hozzájárul
ahhoz, hogy az Egyesület mindazon személyes adatát nyilvántartsa és kezelje, amely az egyesületi tagsággal és
szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan szükséges - ide értve a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó
adatközlést az adatok megismerésére jogosult hatóságok, egyéb szervezetek részére.
Tudomásul veszem, hogy a jogtalanul felvett összeget vissza kell fizetni.
Kelt:……………….. ,

év

hó

nap

.……………………….………………..

Igénybejelentő tag aláírása
A személyes aláírást igazoló tanúk (Amennyiben az igénybejelentő aláírása nem az ügyintéző előtt történik, kötelező
kitölteni):
………………………………………………………
név
………………………………………………………
aláírás
………………………………………………………
lakcím
………………………………………………………
szem. ig. szám

………………………………………………………
név
………………………………………………………
aláírás
………………………………………………………
lakcím
………………………………………………………
szem. ig. szám

VI. Az igénybejelentő nyomtatványt átvevő személy nyilatkozata
1. A jelen igényléshez ……………..db melléklet csatolásra került.
2. A támogatás összegének megállapításához, folyósításához szükséges adatok meglétét ellenőriztem.

Kelt:……………….. ,

év

hó

nap

.……………………….………………..
Átvevő aláírása

TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁSHOZ
Szolgáltatás

Csatolandó dokumentum

Információ

Nevelési évkezdési, tanévkezdési (beiskolázási) segély
A segéllyel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott
gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok
támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult
személy által vásárolt tankönyv, taneszköz árának, valamint a
felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt,
Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében
hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött
természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés
(tandíj), térítési díj megtérítése támogatható.

 egy háztartásban élők
jövedelemigazolása
 családi pótlékra való jogosultság
igazolása
 16 éves kor alatt lakcímkártya
mindkét oldala másolatban
 16 éves kor felett iskolalátogatási
igazolás eredeti példánya
 számla az önsegélyező tag nevére,
címére kiállítva
 tandíj, térítési díj támogatáshoz a
hallgató/az önsegélyező tag nevére,
címére szóló számla a születési
anyakönyvi kivonat másolatával

Feltétel:
 érvényes, 3 havi díjjal fedezett önsegélyező
tagság
Támogatás:
 évente egy alkalommal igényelhető
 a támogatás összege gyermekenként
20.000 Ft

