HIRDETMÉNY
Értesítjük az általános iskolások, középiskolások, felsőfokú
oktatásban részt vevő tanulókat, illetve szüleiket, hogy Bánk
Község Önkormányzata a 2017/2018. tanévre iskolakezdési
támogatást nyújt a tanulók részére. Az iskolakezdési
támogatás összege tanulónként 7.000 Ft.

A támogatást az önkormányzat által rendszeresített
nyomtatványon lehet igényelni.
A
nyomtatvány
beszerezhető
munkaidőben
az
Önkormányzati Hivatalban, illetve letölthető www.bankfalu.hu/Önkormányzati Hivatal/Nyomtatványok/Szociális
ügyek/Iskolakezdési támogatás iránti kérelem menüpont
alatt.
A Rétsági illetve a Romhányi Általános Iskolában tanulók
kivételével a beiskolázási segély kifizetéséhez iskolalátogatási
igazolás szükséges.

Az iskoláztatással kapcsolatos támogatás 2017.
augusztus hónaptól kezdődően hetente
hétfőtől péntekig 9.00-14.00 között
vehető fel 2017. október 31-ig az Önkormányzat
pénztárában.
Bánk, 2017. augusztus 8.
Bánk Község Önkormányzat

KÉRELEM
Iskolakezdési támogatás megállapítására
I.

Kérelmező adatai

Neve: ......................................................................................................................................
Születési neve: ........................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .....................................................................................................
Lakóhely: ................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ..................................................................................................................
TAJ szám: ……………………………………………..
Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................
Kérem, hogy1


részemre saját jogon2



az alábbiakban felsorolt kiskorú, nappali tagozaton tanulmányokat folytató
gyermekem/gyermekeim részre iskolakezdési támogatást szíveskedjenek
megállapítani:

Gyermek neve

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

1 A megfelelőt kérjük aláhúzással megjelölni!
2 18. életévét betöltött, nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló saját jogán kérheti az iskolakezdési
támogatás megállapítását.

II. Közeli hozzátartozók adatai
A kérelem benyújtásakor a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:
…… fő
A kérelem benyújtásakor a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:
Név

Rokonsági fok

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

III. Egyéb nyilatkozatok
Nyilatkozom, hogy3
 életvitelszerűen lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek
 gyermekemet saját háztartásomban nevelem.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Kelt: .......................................................
…………………………………………
kérelmező aláírása

Kijelentem, hogy az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
3 Kérjük a megfelelőt aláhúzással megjelölni.

(Nemleges válasz esetén, kérjük a szövegrészt áthúzással törölni.)

Kelt: ..........................................................
…………………………………………
kérelmező aláírása

Csatolandó mellékletek:
14 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszony igazolása

