
           

Szerencsi Polgármesteri Hivatal 

3900 Szerencs, Rákóczi u. 89. 

          Benyújtási határidő: 

           2021. október 15. 

 

IGÉNYLŐLAP 

TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁSHOZ  
 

 

I. Az igénylő adatai: 

 

Neve:……………………………………………………………………………………...  

Születéskori neve:………………………………………………………….……………...  

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

Születési helye és ideje:…..………………………………………………………………  

TAJ:.....................................................................................................................................  

Állandó lakcíme:…………..……………………………………………………………...  

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

Nagykorú igénylő esetén az intézmény neve, címe (ahol a tanulmányait folytatja):  

…………………………………………………………………………….…………….... 

…………………………………………………………………………….…………….... 

 

II. Az igénylő szülő/ gyám háztartásában élő tanuló(k)/hallgató(k) adatai: 

 

1./  Neve:……………………………………………………………………………………...  

Születéskori neve:………………………………………………………….……………...  

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

Születési helye és ideje:…..………………………………………………………………  

TAJ:.....................................................................................................................................  

Állandó lakcíme:…………..……………………………………………………………...  

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

Intézmény neve, címe (ahol a tanulmányait folytatja): …………….………………....  

…………………………………………………………………………….……………....  

2./  Neve:…………………………………………………………………….………………...  

Születéskori neve:……………………………………………………….….……………...  

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

Születési helye és ideje:…..…………………………………………..……………………  

TAJ:.....................................................................................................................................  

Állandó lakcíme:…………..…………………………………………..…………………...  

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

Intézmény neve, címe (ahol a tanulmányait folytatja): ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...  



3./  Neve:……………………………………………………………………………………...  

Születéskori neve:…………………………………… …………………….……………...  

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

Születési helye és ideje:…..………………………………………………………………… 

TAJ:......................................................................................................................................   

Állandó lakcíme:…………..………………………………………………………………  

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

Intézmény neve, címe (ahol a tanulmányait folytatja): ………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………... 

4./  Neve:……………………………………………………………………………………… 

Születéskori neve:…………………………………………………………..….…………… 

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

Születési helye és ideje:…..………………………………………………………………… 

TAJ:........................................................................................................................................ 

Állandó lakcíme:…………..………………………………………………………………  

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

Intézmény neve, címe (ahol a tanulmányait folytatja): ………………………………  

……………………………………………………………………………….……………  

5./  Neve:……………………………………………………………………………………  

Születéskori neve:…………………………………………………………..….…………  

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

Születési helye és ideje:…..………………………………………………………………  

TAJ:.....................................................................................................................................  

Állandó lakcíme:…………..……………………………………………..…………………  

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

Intézmény neve, címe (ahol a tanulmányait folytatja): ……………….………………  

……………………………………………………………………………………………  

Nyilatkozatok: 

 

Hozzájárulok, hogy az elbíráláshoz szükséges állandó lakcímet igazoló hatósági 

bizonyítványt a kérelem benyújtásakor ellenőrizzék.  

 

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

                                                                                        

Kijelentem, hogy a tanévkezdési támogatási kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés 

esetén a fellebbezési jogomról lemondok.  

 

Szerencs, 2021. …............................... 

 

 

        ………………………………. 

                                                                                               igénylő aláírása 

 

 



 

NYILATKOZAT 

 

 

Neve:……………………………………………………………………………………...  

Születéskori neve:………………………………………………………….……………...  

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

Születési helye és ideje:…..……………………………………………………………….  

 

…………………………………………………………………….szám alatti lakos 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a családomban a havi egy főre eső 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 800 %-át 228 000Ft-ot. 

 

 

Dátum:…………………………………………… 

 

 

 

 

        ……………………………………….. 

          nyilatkozó aláírása 

 

 

 

NYILATKOZAT  

(egyedülálló szülő, vagy törvényes képviselő) 

 

 

Neve:……………………………………………………………………………………...  

Születéskori neve:………………………………………………………….……………...  

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

Születési helye és ideje:…..……………………………………………………………….  

 

…………………………………………………………………….szám alatti lakos 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet, gyermekeimet 

egyedülállóként gondozom, havi jövedelmem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíjminimum 900%-át 256 500Ft-ot. 

 

 

Dátum:…………………………………………… 

 

 

 

 

        ……………………………………….. 

          nyilatkozó aláírása 

 

 

 

 



 

 

 

A kérelemhez szükséges: 

 

- intézmény igazolása első osztályos tanulók beiratkozásáról 

- középiskolai és felsőfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató 

tanuló(k), hallgató(k) iskolalátogatási igazolása, illetve hallgatói jogviszony 

fennállásának igazolása 

- a kérelmező, továbbá a tanuló, hallgató lakcímét igazoló hatósági igazolvány 

bemutatása 

 

 


