
1. melléklet a 22/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM 

Térítési díj átvállalásához 

 

A kérelmezőre vonatkozó adatok 

Neve:  ........................................................................................................................................................................  

Születési neve:  .........................................................................................................................................................  

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

Születési hely, idő (év, hó, nap):  ..............................................................................................................................  

Lakóhelye: ................................................................................................................................................................  

Tartózkodási helye:  ....................................................................................................................... …………….….. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:  .....................................................................................................................  

Állampolgársága:  .....................................................................................................................................................  

Telefonszám (nem kötelező megadni):  ....................................................................................................................  

A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………… fő. 

 

A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő (egy lakásban együtt 

lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező), az egy főre jutó jövedelem 

számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó család) adatai: 

 

 Neve és születési neve Születési helye, ideje Anyja neve Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele (TAJ) 

1. Házastársa, élettársa     

2. Egyéb rokon 

(akinek eltartásáról 

gondoskodik) 

   

 

3. Gyermek akire 

tekintettel a 

támogatást kéri 

   

 

4. Gyermekei     

     

     

    

Nevelési, oktatási intézmény neve és címe (kollégiumi elhelyezés esetén a kollégium neve és címe 

is): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



Jövedelmi adatok 

 

 

A jövedelmek típusai 

 

Kérelmező 

jövedelme 

 

Közeli hozzátartozók jövedelme 

 

Összesen 

1./ Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó jövedelem 

      

2./ Társas és egyéni 

vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó 

jövedelem 

      

3./ Alkalmi munkavégzésből 

származó jövedelem 

      

4./ Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 

      

5./ Táppénz, gyermekgondozási 

támogatások  

      

6./ Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folyósított pénzbeli ellátás  

      

7./ Egyéb jövedelem       

8./ Összes jövedelem       

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: …………………………………. Ft/hó 
 

Nyilatkozat: 
 

Alulírott ____________________________________büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy egyedülállóként élek. 
 

Alulírott ____________________________________büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy egyedül nevelem gyermeke(i)met. 
 

Alulírott _________________________________büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy __________________________________________________ nevű gyermeke(i)m után 

________________Ft.  

tartásdíjban részesülök / nem részesülök. 

Alulírott _________________________________büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezem.   
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 
 

Alulírott, hozzájárulásomat adom, hogy a közigazgatási szerv személyes adataimat a feladat ellátás 

érdekében kezelje. 
 

 

Kelt: ..........................................., ...............................................................  

 

 

 

 

……………………………………….. 

                kérelmező aláírása 



 

 

 

A térítési díj kedvezmény megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:  

 

a) a nyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal együtt (a kérelem benyújtását megelőző havi nettó 

átlagkereset, GYES, GYET, gyermektartásdíj stb. igazolás),  

 

b) a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában 

hozott bírósági, illetve gyámhatósági határozatot, továbbá különélő szülők esetében a szülői felügyelet 

gyakorlásáról szóló gyámhivatali jegyzőkönyvet,  

 

c) nagykorú kérelmező esetén az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint 

fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.” 
 

 

 

 


