
 

 

 

2. melléklet a 3/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 

 

 

KÉRELEM  

gyermekek és fiatal felnőttek települési támogatásához 

 
Alulírott 

Név.: ………………………………………………………………………………… 

Leánykori név : ……………………………………………………………………... 

Szül. helye: …………………………………………………………………………. 

Szül. ideje: ………………………………………………………………………….. 

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

TAJ száma: ……………………………………………………………….................. 

Lakcíme: Arló, ………………………………………………………………………. 

A támogatást az alábbi indokok alapján kérem: (a megfelelő aláhúzandó!) 

a) Kollégiumi térítési díj kiegyenlítése, kollégium adatai, elérhetősége: 

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

b) Beiskolázási támogatás  

- középiskolás gyermekre, akinek adatai 

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

- főiskolás/egyetemista gyermekre, akinek adatai: 

…………………………………………………………………………………… 

c) Táborozási-nyaralási támogatás 

- nappali tagozaton tanulmányokat folytató diák, hallgató adatai, a táborozás 

szervezőjének adatai, elérhetősége: 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

A kérelmezővel azonos lakcímen élő családtagokra vonatkozó adatok: 

A B C D E F 

Név 
(ha eltérő, születési neve is) 

Anyja neve 
Születés helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Társadalom- 

biztosítási  

Azonosító Jele 

18. életévét betöltött személy esetén azon 

oktatási intézmény megnevezése, ahol 

tanul 

Megjeg

yzés* 

            



 

 

A B C D E F 

Név 
(ha eltérő, születési neve is) 

Anyja neve 
Születés helye, ideje 

(év, hó, nap) 

Társadalom- 

biztosítási  

Azonosító Jele 

18. életévét betöltött személy esetén azon 

oktatási intézmény megnevezése, ahol 

tanul 

Megjeg

yzés* 

      

      

      

            

      

      

      

      

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekeik 

havi jövedelme, forintban: 

A B C D 

A jövedelem típusa 
Kérelmező 

Házastárs, 

élettárs 
Gyermekek 

havi jövedelme (forint) 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 

ebből: közfoglalkoztatásból származó   

 

 

 

 

 

 

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi 

és más önálló tevékenységből származó 
     

Táppénz, gyermekgondozási támogatások        

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátások 
       

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások 
        

Egyéb jövedelem        

Összes jövedelem         

Egy főre jutó jövedelem (ügyintéző tölti ki!)  

 



 

 

A kérelemhez mellékelem a saját és velem közös háztartásban élők jövedelméről szóló 

nyilatkozatot, a kereseti igazolásokat, és az iskolalátogatási igazolást, táborozási-nyaralási 

támogatási kérelem esetén a táborozási díjról szóló igazolást. 

Alulírott  hozzájárulok, hogy személyes adataimat (gyermekem személyes adatait)  a 

támogatásra  való  jogosultság  megállapítása  és  teljesítése céljából kezeljék.  

Az Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt adatkezeléseket, rögzített információkat 

megismertem, aláírásommal igazolom az Adatkezelő tájékoztatását az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), 

és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 12. 

cikk (Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó 

intézkedések) követelményeinek megfelelő tájékoztatásról. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek.  

 

Az eljárás megindításáról értesítést kérek / nem kérek. (megfelelő aláhúzandó!) 

 

 

Arló, ……………………………… 

 

……………………………………… 

               kérelmező aláírása 

 

 

 
 


