TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29.
§ (1)-(2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 94. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására
irányuló kérelmet a mellékletekben meghatározott formanyomtatványokon írásban – személyesen vagy postai úton –, vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) meghatározott elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani.”
2. §
A R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A rendeletben szabályozott támogatások igénylése szempontjából egyedülállónak minősül az a személy, aki megfelel a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren-
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delet (a továbbiakban: Gyer.) 65. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek. A
rendeletben szabályozott támogatásokra való jogosultság elbírálásakor a Gyer.
65. § (4) bekezdésének, 65/A. §-65/B. §-ának, valamint a 66. § (3) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.”
3. §
(1) A R. 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az egy főre jutó havi jövedelem számításához az alábbi igazolások szükségesek:]
„c) nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások folyósítása esetén
a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét
tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló
irat,
(2) A R. 4. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
„i) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés, továbbá különélő szülők esetén a gyámhatóság jegyzőkönyve a szülői felügyelet gyakorlásáról.”
4. §
A R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A táboroztatási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti
formanyomtatványon írásban – személyesen vagy postai úton –, vagy az Eügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani tárgyév március 31. napjáig.”
5. §
A R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti jogosultak részére a térítési
díjkedvezményt pénzbeli ellátásként kell nyújtani, amennyiben a tanuló nem
tiszaújvárosi állami vagy önkormányzati fenntartású köznevelési intézményben
veszi igénybe az étkeztetést, vagy tartós betegségben szenved és az ellátást
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nyújtó intézményben nem tud étkezést igénybe venni. A térítési díjkedvezmény
megállapítására az ellátási napok számának figyelembevételével kerül sor. A
díjtámogatás kérelmező részére történő kiutalása két részletben – tárgyév október
31. napjáig, valamint a tárgyévet követő év január 31. napjáig – történik. Az intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény megállapítása iránti
kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon írásban – személyesen
vagy postai úton –, vagy az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus
úton a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. A kérelmek elbírálásáról a
polgármester dönt.”
6. §
A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Természetbeni ellátásként az önkormányzat – a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a)
pontjában foglalt gyermekeken kívül – a szünidei gyermekétkeztetés keretében a
szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést azon rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűn bejelentett tartózkodási helyén él, ingyenesen biztosítja.”
7. §
A R. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A szünidei gyermekétkeztetés megállapítása iránti nyilatkozat – az évközi szünet
időtartama kivételével – a tanév során írásban, személyesen vagy postai úton,
vagy az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus úton a Polgármesteri
Hivatalnál bármikor benyújtható, illetve módosítható.”
8. §
A R. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(5) A tankönyvtámogatás megállapítása iránti kérelmet a 7. melléklet szerinti formanyomtatványon írásban – személyesen vagy postai úton –, vagy az E-ügyintézési
tv.-ben meghatározott elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. A kérelmek benyújtási határideje minden év szeptember 30.”
9. §
A R. 13/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet a 10. melléklet szerinti
formanyomtatványon írásban – személyesen vagy postai úton –, vagy az Eügyintézési tv.-ben meghatározott elektronikus úton a Polgármesteri Hivatalnál lehet benyújtani. A kérelmek benyújtási határideje minden év szeptember 30.”
10. §
A R. 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. és 10. melléklete helyébe az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. melléklet lép.
11. §
A R.
a) 4. § (1) bekezdésében a „Gyvt. 19. § (3)-(4)” szövegrész helyébe a „Gyvt. 19. § (3)(5)” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés f) pontjában a „véglegessé vált” szövegrész helyébe a „jogerős”
szöveg,
c) 12. § (6) bekezdésében a „15” szövegrész helyébe a „30” szöveg,
d) 12. § (8) bekezdésében „minden negyedévet követő hónap 15. napjáig” szövegrész
helyébe a „negyedévenként (január 15-ig, április 15-ig, július 15-ig, október 15-ig)”
szöveg,
e) 3. melléklet 1. pontjában a „gyermek” szövegrész helyébe a „tanuló” szöveg,
f) 3. melléklet 2. pontjában a „Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén” szövegrész
helyébe az „Egyedülálló, gyám által nevelt tanuló esetén” szöveg
lép.
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12. §
A rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba, és 2019. április 2-án hatályát veszti.

Dr. Juhos Szabolcs s. k.
jegyző

Bráz György s. k.
polgármester

1. melléklet az 11/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez
1. Bölcsődére vonatkozó szolgáltatási önköltség

1.1.

A

B

Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség ösz-

7.700 Ft/nap

szege
2. Bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás számított intézményi térítési díja
A
2.1.

B

Egy ellátottra jutó intézményi térítési díj öszszege
-

Gondozás

4.325 Ft/nap

3. Bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díja
A
3.1.

Bölcsődei gondozási díj

B
100 Ft/ellátási nap

4. Bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás díja
jövedelmi kategóriák szerint
A
4.1.
4.2.

Családosok esetén egy főre jutó havi
jövedelem (Ft)
0 - 48.450

B
Fizetendő gondozási díj
Térítésmentes

4.3.

48.451 –

100 Ft/nap/ellátott

4.4.
4.5.

Egyedülállók esetén egy főre jutó havi jövedelem (Ft)
0 - 54.150

Térítésmentes

4.6.

54.151 –

100 Ft/nap/ellátott
„

2. melléklet az 11/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez
1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai
(ÁFA-t nem tartalmazza)
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Bölcsőde összesen
Reggeli
Ebéd
Uzsonna
Óvoda összesen
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Általános iskola összesen
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Középiskolai kollégium összesen
Reggeli
Ebéd
Vacsora
Középiskolai menza

B
250 Ft/nap
65 Ft/nap
155 Ft/nap
30 Ft/nap
260 Ft/nap
65 Ft/nap
155 Ft/nap
40 Ft/nap
330 Ft/nap
75 Ft/nap
205 Ft/nap
50 Ft/nap
525 Ft/nap
150 Ft/nap
220 Ft/nap
155 Ft/nap
220 Ft/nap

2. Az intézményi gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megállapítására
vonatkozó kedvezmények jövedelmi kategóriák szerint
2.1. Családban élő tanuló esetén

1

A
A családban az egy főre jutó havi jövedelem
(Ft)

B
Támogatás mértéke

2
3
4
5
6

0 – 28.500
28.501 – 37.000
37.001 – 42.750
42.751 – 48.450
48.451 –

80%
70%
50%
30%
0%
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2.2. Egyedülálló által nevelt tanuló esetén:
A

B

1

A családban az egy főre jutó havi jövedelem
(Ft)

Támogatás mértéke

2

0 – 37.000

80%

3

37.001 – 42.750

70%

4

42.751 – 48.450

50%

5

48.451 – 54.150

30%

6

54.151 –

0%
„

3. melléklet az 11/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
táboroztatási támogatás megállapításához
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok
1.1.1. Neve: ......................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: .......................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ............................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
1.1.5. Lakóhelye:
…………..……………………………………. település
…………………………………. utca/út/tér ….… házszám ….… emelet ……. ajtó
1.1.6. Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................
1.1.7. Tartózkodási helye:
…………..…………………………település
……………………………... utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
1.1.8. Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................
1.1.9. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (Kérem, aláhúzással jelölje!)
1.1.10. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   
1.1.11. Családi állapota: ....................................................................................................
1.1.12. Állampolgársága: ..................................................................................................
1.1.13. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.1.13.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.1.13.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.1.13.3. bevándorolt/letelepedett, vagy
1.1.13.4. menekült/oltalmazott/hontalan.
1.1.14. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...............................................................
1.2. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok
1.2.1. Neve: ......................................................................................................................
1.2.2. Születési neve: .......................................................................................................
1.2.3. Anyja neve: ............................................................................................................
1.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
1.2.5. Lakóhelye:
…………..……………………………………. település
…………………………………. utca/út/tér ….… házszám ….… emelet ……. ajtó
1.2.6. Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................
1.2.7. Tartózkodási helye:
…………..…………………………település
……………………………... utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
1.2.8. Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................
1.2.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   
1.2.10. Családi állapota: ....................................................................................................
1.2.11. Állampolgársága: ..................................................................................................
1.2.12. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...............................................................
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2. Táboroztatási támogatást igénylek
2.1. Tanuló neve: ..............................................................................................................
2.2. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................
2.3. Anyja neve: ………………………………………………………………………..
2.4. Lakóhelye:
…………..…………………………………. település
………………………………….. utca/út/tér ….… házszám ….… emelet ……. ajtó
2.5. Bejelentkezés ideje: ..................................................................................................
2.6. Tartózkodási helye:
…………..…………………………település
……………………………... utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
2.7. Bejelentkezés ideje: ..................................................................................................
2.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   
2.9. Köznevelési intézmény neve: ...................................................................................
2.10. Címe: .......................................................................................................................
2.11. Osztály: ...................................................................................................................
2.12. Tábor időpontja: ......................................................................................................
2.13. Tábor helyszíne: ......................................................................................................
2.14. Tábor szervezője: ....................................................................................................
(A 2. pontot nem kell kitölteni, ha a jogosultság megállapítását nagykorú személy saját
jogán kérelmezi.)
3. A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élő családtagok száma:
…….. fő.
3.1. A kérelmezővel közös háztartásban élő családtagok személyi adatai:
A
B
C
D
E
3.1.1.
Név
Születési
Anyja neve Társadalom- Családi kap(születési
helye, ideje
biztosítási
csolat megnév)
(év, hó, nap)
Azonosító
nevezése
Jele
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
4. Jövedelmi adatok
4.1. A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő családtagok havi nettó jövedelme forintban:
A
B
C
A jövedelem típusa KérelmeA kérelmezővel közös háztartásban élő
ző
további személyek
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4.1.1. Munkaviszonyból
és más foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
4.1.2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve
szellemi és más önálló tevékenységből
származó
4.1.3. Táppénz,
gyermekgondozási támogatások
4.1.4. Nyugellátás
és
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások
4.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
4.1.6. Egyéb jövedelem
4.1.7. Összes jövedelem
4.2. Egy főre jutó havi nettó jövedelem:……………………………………………Ft
5. Benyújtási határidő: minden év március 31.
6. Nyilatkozatok
6.1. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
6.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemhez csatolt jövedelmi adatok valódiságát a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131.
§ (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján – ellenőrizheti.
6.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
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6.4. Hozzájárulok, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal a megadott adatokat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzata szerint
kezelje.
Tiszaújváros, 20.........................................
……………………………
kérelmező aláírása
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7. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok
7.1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
7.2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
7.3. nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló
irat,
7.4. járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az ellátás véglegessé válásának megállapítását igazoló irat, valamint a kérelem beadását
megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló irat,
7.5. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem
benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
7.6. gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű
magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes
képviselő által tett nyilatkozat,
7.7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
7.8. középfokú köznevelési intézményben és felsőoktatási intézményben tanuló esetében az intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
7.9. felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem
benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
7.10. a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés, továbbá különélő szülők esetén a gyámhatóság jegyzőkönyve a szülői felügyelet gyakorlásáról,
7.11. tartósan beteg, sajátos nevelési igényű, valamint fogyatékos gyermek esetén a
tartós betegséget, sajátos nevelési igényt, vagy a fogyatékosságot igazoló dokumentum.”

4. melléklet az 11/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény megállapításához
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok*
1.1.1. Neve: ......................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: .......................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ............................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
1.1.5. Lakóhelye: ..............................................................................................................
1.1.6. Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................
1.1.7. Bejelentett tartózkodási helye: ...............................................................................
1.1.8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy
tartózkodási helyemen élek (megfelelő rész aláhúzandó)
1.1.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   
1.1.10. Családi állapota: ....................................................................................................
1.1.11. Állampolgársága: ..................................................................................................
1.1.12. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.1.12.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.1.12.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.1.12.3. bevándorolt/letelepedett, vagy
1.1.12.4. menekült/oltalmazott/hontalan.
1.1.13. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...............................................................
1.1.14.** Intézmény neve: .................................................................................................
1.1.14.1. Címe: .................................................................................................................
1.1.14.2. Osztály: .............................................................................................................
1.1.14.3. Nem tiszaújvárosi köznevelési intézmény esetén az intézmény neve, címe: ....
...........................................................................................................................................
1.2. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok
1.2.1. Neve: ......................................................................................................................
1.2.2. Születési neve: .......................................................................................................
1.2.3. Anyja neve: ............................................................................................................
1.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
1.2.5. Lakóhelye: ..............................................................................................................
1.2.6. Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................
1.2.7. Bejelentett tartózkodási helye: ...............................................................................
1.2.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   
1.2.9. Családi állapota: ......................................................................................................
1.2.10. Állampolgársága: ..................................................................................................
1.2.11. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...............................................................
*

Nagykorú gyermek, saját jogán kérelmezi.
A 1.1.14. pontot csak a nagykorú gyermeknek kell kitölteni.

**

2
2. A kérelmezővel közös háztartásban élő családtagok

2.1.

A
Név

B
Anyja neve

C
Születési
helye, ideje
(év, hó, nap)

D
Családi kapcsolat megnevezése

E
TAJ szám

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3. Kedvezményes étkezésben részesülök

 igen

 nem

4. Intézményi gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményt hány gyermekre igényel:......fő**
4.1. Gyermek neve: ..........................................................................................................
4.1.2. Gyermek lakóhelye: ...............................................................................................
4.1.3. Bejelentett tartózkodási helye: ...............................................................................
4.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
4.1.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   
4.1.6. Intézmény neve: .....................................................................................................
4.1.7. Címe: ......................................................................................................................
4.1.8. Osztály: ..................................................................................................................
4.1.9. Nem tiszaújvárosi köznevelési intézmény esetén az intézmény neve, címe: .........
...........................................................................................................................................
4.2. Gyermek neve: ..........................................................................................................
4.2.1. Gyermek lakóhelye: ...............................................................................................
4.2.2. Bejelentett tartózkodási helye: ...............................................................................
4.2.3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
4.2.4. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   
4.2.5. Intézmény neve: .....................................................................................................
4.2.6. Címe: ......................................................................................................................
4.2.7. Osztály: ..................................................................................................................
4.2.8. Nem tiszaújvárosi köznevelési intézmény esetén az intézmény neve, címe: .........
...........................................................................................................................................
4.3. Gyermek neve: ..........................................................................................................
4.3.1. Gyermek lakóhelye: ...............................................................................................
4.3.2. Bejelentett tartózkodási helye: ...............................................................................
4.3.3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
4.3.4. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:   
4.3.5. Intézmény neve: .....................................................................................................
4.3.6. Címe: ......................................................................................................................
4.3.7. Osztály: ..................................................................................................................
4.3.8. Nem tiszaújvárosi köznevelési intézmény esetén az intézmény neve, címe: .........
...........................................................................................................................................

3
A 4. pontot nem kell kitölteni, ha a jogosultság megállapítását nagykorú gyermek,
saját jogán kérelmezi.
***

5. Az igényelt ellátást kérjük, szíveskedjen beírni
-

általános iskola esetén

 kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy
 a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy
 a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés
-

középfokú iskola esetén

 ebéd
-

kollégiumi, externátusi ellátás esetén a következő étkezéseket kérem:………………………………………………………………………

Kérem diétás étrend biztosítását a következő egészségi állapotra tekintettel:………………………………………………………………………………………..
(Diétás étrend biztosításához az egészségi állapotot igazoló szakorvosi igazolás csatolása szükséges.)
6. Az ellátást a…………/………….tanévre igénylem.
7. Tartásdíjat ……………………………………….......................................................
nevű gyermekem után ...................................Ft-ot k a p o k - n e m k a p o k.
(A megfelelő aláhúzandó!)
8. Nyilatkozatok
8.1. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
8.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemhez csatolt jövedelmi adatok valódiságát a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131.
§ (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján – ellenőrizheti.
8.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
8.4. Hozzájárulok, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal a megadott adatokat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzata szerint
kezelje.
Tiszaújváros, ...........év......................hó............nap
...................................................
kérelmező aláírása

4
9. Az egyéni rászorultság alapján járó intézményi térítési díjkedvezmény megállapításához szükséges dokumentumok
9.1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
9.2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
9.3. nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló
irat,
9.4. járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az ellátás véglegessé válásának megállapítását igazoló irat, valamint a kérelem beadását
megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló irat,
9.5. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem
benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
9.6. gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű
magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes
képviselő által tett nyilatkozat,
9.7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
9.8. középfokú köznevelési intézményben és felsőoktatási intézményben tanuló
gyermek, tanuló esetében az intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
9.9. felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem
benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
9.10. a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés, továbbá különélő szülők esetén a gyámhatóság jegyzőkönyve a szülői felügyelet gyakorlásáról,
9.11. vidéken tanuló diákok esetén a menzai, externátusi napi térítési díjról az
intézmény által kiállított igazolás.”

5. melléklet az 11/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére
1. Alulírott ……………………..(születési név: ………………., születési hely, idő:
………………………..,
anyja
neve:
…………………………….)
……………………………. szám alatti lakos, mint a ………………………………….
nevű gyermek (születési, hely, idő: ……………………………, anyja neve:
…………………..)1 szülője, más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi időtartamban kérem:

1

A
Iskolai szünet2

2
3
4
5

őszi
téli
tavaszi
nyári

B
A szünidei gyermekétkeztetést a szünet időtartamára eső
a) őszi, téli, tavaszi szünet esetén valamennyi munkanapon kérem,
b) nyári szünet esetén az önkormányzat által meghatározott számú valamennyi munkanapon kérem3
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem

C
A szünidei gyermekétkeztetést a
szünet időtartamára
eső, alábbi munkanapokon kérem4

2. Kérem diétás étrend biztosítását: igen/nem (a választott lehetőség aláhúzandó) a
következő egészségi állapotra tekintettel:…………………………………………..
Tiszaújváros, 20…………………….
………………………..
az ellátást igénylő (szülő,
más törvényes képviselő) aláírása
Gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni.
Kérjük, húzza alá, hogy melyik szünetben kéri a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását.
(Ha az évközi szüneteknél több szünetben vagy az összes évközi szünetben,
azaz az őszi, téli, tavaszi szünetben is kéri, akkor kérjük, mindegyiket húzza alá.)
3
A megfelelő válasz (Igen vagy Nem) aláhúzandó.
4
Kizárólag abban az esetben töltendő, amennyiben a jogosult az adott szünet vonatkozásában az előző oszlopban nemmel nyilatkozott. Ez esetben azon munkanapok felsorolása szükséges, amelyek tekintetében – az adott szünidei gyermekétkeztetés időtartamán belül – a jogosult kéri az étkeztetés biztosítását.
1
2

2
Hozzájárulok, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal a megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzata szerint
kezelje.”

6. melléklet az 11/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
tankönyvtámogatás megállapításához
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok
1.1.1. Neve: .......................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: .......................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: ............................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................
1.1.5. Lakóhelye:
…………..……………………………………. település
…………………………………. utca/út/tér ….… házszám ….… emelet ……. ajtó
1.1.6. Bejelentkezés ideje:……………………………………………………………...
1.1.7. Tartózkodási helye:
…………..…………………………település
………………………….… utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
1.1.8. Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................
1.1.9. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy
a tartózkodási helyemen élek (Kérem, aláhúzással jelölje!)
1.1.10.Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
1.1.11. Családi állapota: ....................................................................................................
1.1.12. Állampolgársága: ..................................................................................................
1.1.13. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.1.13.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.1.13.2. EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.1.13.3. bevándorolt/letelepedett, vagy
1.1.13.4. menekült/oltalmazott/hontalan.
1.1.14. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...............................................................
1.2. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok
1.2.1. Neve: .......................................................................................................................
1.2.2. Születési neve: ........................................................................................................
1.2.3. Anyja neve: ............................................................................................................
1.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................
1.2.5. Lakóhelye:
…………..……………………………………. település
………………………………….. utca/út/tér ….… házszám ….… emelet ……. ajtó
1.2.6. Bejelentkezés ideje: ……………………………………………………………..
1.2.7. Tartózkodási helye:
…………..…………………………település
………………………….…. utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
1.2.8. Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................
1.2.9.Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
1.2.10. Családi állapota: ....................................................................................................
1.2.11. Állampolgársága: ..................................................................................................
1.2.12. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...............................................................

2
2. Kérelmező családjában élő tanuló(k), aki(k) nem részesül(nek) normatív kedvezményben vagy ingyenes tankönyvellátásban:
2.1.1. Tanuló neve: ......................................................................................................
2.1.2. Lakóhelye:
…………..…………………………...……. település
……………………………… utca/út/tér ….… házszám ….… emelet ……. ajtó
2.1.3. Bejelentkezés ideje: …………………………………………………………..
2.1.4. Tartózkodási helye:
…………..………………………település
……………………….…..utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
2.1.5. Bejelentkezés ideje: …………………………………………………………..
2.1.6. Anyja neve: ........................................................................................................
2.1.7. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................
2.1.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
2.1.9. Köznevelési intézmény neve: ............................................................................
2.1.10. Címe: ...............................................................................................................
2.1.11. Osztály:……………………………………Képzési forma:………………
2.2.1. Tanuló neve: ......................................................................................................
2.2.2. Lakóhelye:
…………..………………………………. település
………………………………. utca/út/tér ….… házszám ….… emelet ……. ajtó
2.2.3. Bejelentkezés ideje: …………………………………………………………..
2.2.4. Tartózkodási helye:
…………..………………………..település
……………………….…. utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
2.2.5. Bejelentkezés ideje: …………………………………………………………..
2.2.6. Anyja neve: ........................................................................................................
2.2.7. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................
2.2.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
2.2.9. Köznevelési intézmény neve: ............................................................................
2.2.10. Címe: ...............................................................................................................
2.2.11. Osztály:……………………………………Képzési forma:………………..
2.3.1. Tanuló neve: ......................................................................................................
2.3.2. Lakóhelye:
…………..………………...………………. település
………………………………. utca/út/tér ….… házszám ….… emelet ……. ajtó
2.3.3. Bejelentkezés ideje: …………………………………………………………..
2.3.4. Tartózkodási helye:
…………..……………………..…település
……………………….… utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
2.3.5. Bejelentkezés ideje: …………………………………………………………..
2.3.6. Anyja neve: ........................................................................................................
2.3.7. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................
2.3.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
2.3.9. Köznevelési intézmény neve: ............................................................................
2.3.10. Címe: ...............................................................................................................
2.3.11. Osztály:…………………………………Képzési forma:…………………

3
(A 2. pontot nem kell kitölteni, ha a jogosultság megállapítását nagykorú személy saját
jogán kérelmezi.)
3. A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élő családtagok száma:
…….. fő.
3.1. A kérelmezővel közös háztartásban élő családtagok személyi adatai:
A
B
C
D
E
3.1.
Név
Születési
Anyja neve Társadalom- Családi kap(születési
helye, ideje
biztosítási
csolat megnév)
(év, hó, nap)
Azonosító
nevezése
Jele
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4. Jövedelmi adatok
4.1. A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő családtagok havi nettó jövedelme forintban:
A
A jövedelem típusa
4.1.1. Munkaviszonyból
és más foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
4.1.2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve
szellemi és más önálló tevékenységből
származó
4.1.3. Táppénz,
gyermekgondozási támogatások
4.1.4. Nyugellátás
és
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális

B
Kérelmező

C
A kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

4
ellátások
4.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
4.1.6. Egyéb jövedelem
4.1.7. Összes jövedelem
4.2. Egy főre jutó havi nettó jövedelem:……………………………………………Ft
5. Benyújtási határidő: minden év szeptember 30.
6. Nyilatkozatok
6.1. Tudomásul veszem, hogy a határidőn túl benyújtott kérelmek elbírálására nincs
lehetőség.
6.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
6.3. Tudomásul veszem, hogy a kérelemhez csatolt jövedelmi adatok valódiságát a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján – ellenőrizheti.
6.4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
6.5. Hozzájárulok, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal a megadott adatokat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzata szerint kezelje.
Tiszaújváros, 20 ……………………………..
…………………………
kérelmező aláírása
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7. Tájékoztató
7.1. Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok a tanulók, akik normatív kedvezményben, illetve ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.
7.2. Normatív kedvezményre jogosult az a tanuló, aki
7.2.1. tartósan beteg,
7.2.2. a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
7.2.3. három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
7.2.4. nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
7.2.5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
7.2.6. a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.
7.3. Ingyenes tankönyvellátás a 9. évfolyammal bezárólag biztosított.
7.4. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok
7.4.1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
7.4.2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
7.4.3. nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló
irat,
7.4.4. járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az ellátás véglegessé válásának megállapítását igazoló irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló irat,
7.4.5. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem
benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
7.4.6. gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű
magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes
képviselő által tett nyilatkozat,
7.4.7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
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7.4.8. középfokú köznevelési intézményben és felsőoktatási intézményben tanuló esetében az intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
7.4.9. felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem
benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
7.4.10. a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés, továbbá különélő szülők esetén a gyámhatóság jegyzőkönyve a szülői felügyelet gyakorlásáról,
7.4.11. a tankönyvek árát igazoló dokumentum.”

7. melléklet az 11/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet az 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
bölcsődei felvételhez
1. Alulírott kérem, hogy gyermekem részére bölcsődei elhelyezést biztosítani
szíveskedjenek ….... év ….hó ….. napjától.
2. Kérelmező szülő vagy más törvényes képviselő adatai
2.1. Szülő, vagy más törvényes képviselő adatai
2.1.1. Neve: ......................................................................................................................
2.1.2. Születési neve: ........................................................................................................
2.1.3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
2.1.4. Anyja neve: ............................................................................................................
2.1.5. Lakóhelye: ..............................................................................................................
2.1.6. Bejelentett tartózkodási helye: ...............................................................................
2.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
2.1.8. Családi állapota: ......................................................................................................
2.1.9. Állampolgársága: ....................................................................................................
2.1.10. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...............................................................
2.2. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok
2.2.1. Neve: ......................................................................................................................
2.2.2. Születési neve: ........................................................................................................
2.2.3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
2.2.4. Anyja neve: .............................................................................................................
2.2.5. Lakóhelye: ..............................................................................................................
2.2.6. Bejelentett tartózkodási helye: ...............................................................................
2.2.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
2.2.8. Családi állapota: ......................................................................................................
2.2.9. Állampolgársága: ....................................................................................................
2.2.10. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...............................................................
3. Bölcsődei elhelyezést igénylő gyermekre vonatkozó adatok:
3.1. Neve: .........................................................................................................................
3.2. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...........................................................................
3.3. Anyja neve: ...............................................................................................................
3.4. Lakóhelye:..................................................................................................................
3.5. Bejelentett tartózkodási helye: ...................................................................................
3.6. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
3.7. Állampolgársága: .......................................................................................................
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4. A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek adatai:

4.1.

A
Név

B
Anyja neve

C
Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

D
TAJ szám

E
Családi
kapcsolat
megnevezése

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5. A kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását, hogy a gyermek egészségügyi
állapota alapján bölcsődében gondozható.
6. Nyilatkozatok
6.1. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
6.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemhez csatolt jövedelmi adatok valódiságát a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adóés Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján – ellenőrizheti.
6.3. A közölt adatoknak az ellátáshoz és nyilvántartásához kapcsolódó
felhasználásához, valamint a törvényben meghatározott statisztikai célú
adatfeldolgozásához hozzájárulok.
6.4. Hozzájárulok, hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a megadott
adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679
rendelete (GDPR) és a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ mindenkor
hatályos adatvédelmi szabályzata szerint kezelje.
Tiszaújváros, 20 ...................................
.....................................
kérelmező aláírása
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7. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok
7.1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
7.2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
7.3. nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló
irat,
7.4. járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az ellátás véglegessé válásának megállapítását igazoló irat, valamint a kérelem beadását
megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló irat,
7.5. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem
benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
7.6. gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű
magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes
képviselő által tett nyilatkozat,
7.7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
7.8. középfokú köznevelési intézményben és felsőoktatási intézményben tanuló
gyermek, tanuló esetében az intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
7.9. felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem
benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
7.10. a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés, továbbá különélő szülők esetén a gyámhatóság jegyzőkönyve a szülői felügyelet gyakorlásáról.”

8. melléklet az 11/2019. (III.28.) önkormányzati rendelethez
„10. melléklet az 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
iskolakezdési támogatás megállapításához
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok
1.1.1. Neve: ……………………………………………………………………………..
1.1.2. Születési neve: …………………………………………………………………...
1.1.3. Anyja neve: ……………………………………………………………………...
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………
1.1.5. Lakóhelye:
…………..………………………………….. település
…………………………….. utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
1.1.6. Bejelentkezés ideje: ……………………………………………………………..
1.1.7. Tartózkodási helye:
…………..…………………………település
…………………………….. utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
1.1.8. Bejelentkezés ideje: ……………………………………………………………..
1.1.9. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (Kérem, aláhúzással jelölje!).
1.1.10. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.1.11. Családi állapota: egyedülálló/házastársával, élettársával együtt él. (Kérem, aláhúzással jelölje!)
1.1.12. Állampolgársága: ………………………………………………………………
1.1.13. Fizetési számlaszáma (ha az ellátás folyósítását bankszámlára kéri):……………………………………………………………………………………….
1.1.14. A fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató neve:……………………
1.1.15. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ………………………………………...
1.1.16. Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.1.16.1. szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.1.16.2.

EU kék kártyával rendelkező, vagy

1.1.16.3.

bevándorolt/letelepedett, vagy

1.1.16.4.

menekült/oltalmazott/hontalan.

1.2. A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok
1.2.1. Neve: ......................................................................................................................
1.2.2. Születési neve: ........................................................................................................
1.2.3. Anyja neve: ............................................................................................................
1.2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .......................................................................
1.2.5. Lakóhelye:
………….…………………………………….. település
……………………………. utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
1.2.6. Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................
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1.2.7. Tartózkodási helye:
…………..…………………………település
……………………………. utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
1.2.8. Bejelentkezés ideje: ...............................................................................................
1.2.9. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
1.2.10. Családi állapota: ……………………………………………………………….
1.2.11. Állampolgársága: .................................................................................................
1.2.12. Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...............................................................
2. Kérelmező családjában élő alap- vagy középfokú köznevelési intézmény
nappali tagozatán tanuló(k), aki(k)re tekintettel iskolakezdési támogatást
igénylek:
2.1.1. Tanuló neve: ......................................................................................................
2.1.2. Lakóhelye:
………...…..………………………………. település
………………………………. utca/út/tér ….… házszám ….… emelet ……. ajtó
2.1.3. Bejelentkezés ideje: …………………………………………………………..
2.1.4. Tartózkodási helye:
…………..……………………..…település
……………………….…. utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
2.1.5. Bejelentkezés ideje: …………………………………………………………..
2.1.6. Anyja neve: ........................................................................................................
2.1.7. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................
2.1.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
2.1.9. Köznevelési intézmény neve: ............................................................................
2.2.1. Tanuló neve: ......................................................................................................
2.2.2. Lakóhelye:
…………..……………………...…………. település
……………………………… utca/út/tér ….… házszám ….… emelet ……. ajtó
2.2.3. Bejelentkezés ideje: …………………………………………………………..
2.2.4. Tartózkodási helye:
…………..………………………..település
……………………….… utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
2.2.5. Bejelentkezés ideje: …………………………………………………………..
2.2.6. Anyja neve: ........................................................................................................
2.2.7. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................
2.2.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
2.2.9. Köznevelési intézmény neve: ............................................................................
2.3.1. Tanuló neve: ......................................................................................................
2.3.2. Lakóhelye:
…………..………………………………….település
………………………………utca/út/tér ….… házszám ….… emelet ……. ajtó
2.3.3. Bejelentkezés ideje: …………………………………………………………..
2.3.4. Tartózkodási helye:
…………..………………………..település
……………………….…utca/út/tér ….… házszám ….……. emelet ……... ajtó
2.3.5. Bejelentkezés ideje: …………………………………………………………..
2.3.6. Anyja neve: ........................................................................................................
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2.3.7. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................
2.3.8. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
2.3.9. Köznevelési intézmény neve: ............................................................................
(A 2. pontot nem kell kitölteni, ha a jogosultság megállapítását nagykorú személy saját
jogán kérelmezi.)
3. A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élő családtagok száma:
……….. fő.
3.1. A kérelmezővel közös háztartásban élő családtagok személyi adatai:
A
B
C
D
E
3.1.1.
Név
Születési
Anyja neve Társadalom- Családi kap(születési
helye, ideje
biztosítási
csolat megnév)
(év, hó, nap)
Azonosító
nevezése
Jele
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
4. Jövedelmi adatok
4.1. A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő családtagok havi nettó jövedelme forintban:

A
A jövedelem típusa
4.1.1. Munkaviszonyból
és más foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
4.1.2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve
szellemi és más önálló tevékenységből
származó
4.1.3. Táppénz,
gyermekgondo-

B
Kérelmező

C
A kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

4
zási támogatások
4.1.4. Nyugellátás
és
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások
4.1.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
4.1.6. Egyéb jövedelem
4.1.7. Összes jövedelem
4.2. Egy főre jutó havi nettó jövedelem:……………………………………………Ft
5. Benyújtási határidő: minden év szeptember 30.
6. Nyilatkozatok
6.1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
6.2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemhez csatolt jövedelmi adatok valódiságát a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131.
§ (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és vámigazgatósága útján – ellenőrizheti.
6.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
6.4. Hozzájárulok, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal a megadott adatokat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzata szerint
kezelje.
Tiszaújváros, 20……………………..
…………………………………
kérelmező aláírása
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7. A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok
7.1. havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
7.2. társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
7.3. nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások folyósítása esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló
irat,
7.4. járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az ellátás véglegessé válásának megállapítását igazoló irat, valamint a kérelem beadását
megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló irat,
7.5. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a kérelem
benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről nyilatkozat,
7.6. gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű
magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes
képviselő által tett nyilatkozat,
7.7. egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
7.8. középfokú köznevelési intézményben és felsőoktatási intézményben tanuló esetében az intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
7.9. felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem
benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
7.10. a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés, továbbá különélő szülők esetén a gyámhatóság jegyzőkönyve a szülői felügyelet gyakorlásáról.”

