
KEREL,EM beiskol 6 z6si tfimo gat6s kifi ze t6s6hez
Nagyvdzsony

Alulirott k6rem, hogy g;yermekeGi)m r6sz6re beiskol6a{si t6mogal4sr szfveskedjenek megallapitani.

A gyermek(-ek) neve, akire a k6n:lem vonatkozik:

Gyermek neve Int6zm6ny neve, cime

5)

NYTLATKOZAT
A) iSzemdlyi adatok

1. A t6mogat6s meg6llapit6,s6tkdr6 neve (le6nykori n6v is):

a) Anyja neve:

b,) SizUlet6si helye, ideje:

c) L,ak6hely6nek cime:

d) T'drsadalombiztositdsi Azonosit6 
"f eI CAJ szdm):

e )'I' afiSzkod6si helv6nek cirne:

f)1'elefonsz6m:

2. Nyilatkozom*' hog;y (iletvite,lszer(ien a lak6helyemen I l:,art6zkoddsi helyennen 6lek.

*K6
. Nyilatkozom*, hogy 3 vagy tobb gyermekemet saj6t hLztnt6somban nevelem.

. Nyilatkozom*, hogy gy'ermekr:met egyedtil nevelem/gyenrrekemet nem egyedi.il nevelem.

. Nyilatkozom*, hogy a tart6sanLbeteg gyermeket nevelek

3. K6rem, hogy a r6szemre meg6llapftott t6mogat6st:

az alilbbi k6,szp6nz- iltutallsi t;zdrrltra sziveskedienek utalni :

Szfuri,aszilma:



Kijelentem, hogy az lltalam inditott beiskoldzdsi t6mogat6s meg6llapit6sa Ugyben azl.j.gy iktat6si sz6m6r5l,
az elj6r6s megindft6s6nak napjdr6l, az ij.gyintdzlsi hat6rid6r61, az id.gy tnt6z6jdt:51, valamint annak
el 6rhet6 s6 96161 6rtesit6 st

k6rek / nem k6rrek*.

K6relmemnek h elyt ad6 hatdr ozat e set6n fellebbez6 si j o gonr6l

lemondok /nem mondok le*.

Biintet6jogi felel6ss6gem tudatdban kijelentem, hog5' a NYILATKOZAiI-ban kiiziilt adatok a
val6s6gnak megfelelnek.H.ozzijirrrlok a nyilatkozatban szerepl6 aLdatoknak nz igazgatilsi elj6r6sban
tiirt6nd felhaszndlds 6hoz, kezel6s6hez.

Nagyvdzsony, _ 6v _h6 nap

tdnno gat6st k6r 6 al6ir 6sa

Mell6kletek:
-lakcimkdrtya fdnym5solata
- tanul 6i j og viszony igazolilsa (20 I7 I 20 | 8. tan6v)

IIAJEKOZTATAS

Az Onkormfnyzat iskolakezd6si t6mogatdst nyrijt a tdrv6nyos k6pvisel6 k6relme alapl6n:

a) a gyermek6t egyediil nevel6 sziil6, vagy
b) a h6rom- vagy tiibbgyermekes, vagy
c) a tart6san beteg gyermeket nevel6 csalddok nappali tagozatos (6ltal6nos, ktiz6p- 6s

szakiskolds) Nagyv6zsony Kiizs6gben bejelentett lak6hellyel rendelkez6 6s

dletvitelszeriien Nagyvdzsony Kiizs6gben tart6zkod6 tanultdi r6sz6re.

A kdrelem benyrijtdsi hat6rideje a tdrgy6v szepternber l]0. napja. A hat6rid6
elmulasztdsa jogveszt6.

A k6relemhez csatolni kell a lakcfmk{rtya nt6solatdt, illetve: a torv6nyes k6pvise16
nyilatkozatdt arra vonatkoz6an, hogy a gyermek dletvitelszerfen Nagyvdzsony Kcizs6gben
lakik, toveibb6 a tanul6i jogviszony rgazolilsfrt.

A p6nzben nneg6llapitott titmogat6s a megadott foly6sz6mlitra tort6n6 utal6ssal, valamint -
annak hiSny6ban - postai fton keriil kifize1.6sre. A tdmogatds dsszege tanul6nk6nt egys6gesen
3.000.- forint.


