
A kérelem benyújtható a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal szociális előadójánál fsz. 2. számú iroda ügyfélfogadási időben. 

 
Ügyfélfogadás: 

hétfő, szerda: 8-16.30 

péntek: 8-13.30 
kedden és csütörtökön ügyfélfogadás nincs 

 

A kérelem benyújtható: a tárgyév szeptember 1. napjától október 15. napjáig. 
 

KÉRELEM 

Tehetséges diákok települési támogatás 

megállapításához 

 

  

I. A kérelmező (szülő, törvényes képviselő) személyi adatai: 

 

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

Születési neve: ………………………………………………………………………………… 

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

Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………………………………. 

Lakóhely: ……………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………….. 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………… 

Számlaszám (amennyiben a támogatást átutalással kéri): ……………………………………... 

Családi állapota: hajadon / nőtlen; házas és házastársával együtt él, házas és házastársával külön 

él, elvált, özvegy, élettárssal él, egyedül él*  
(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 
 

II. Gyermek/hallgató adatai, akire tekintettel a támogatást kérelmezi: 

 

1.Gyermek 

 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………... 

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

Oktatási intézmény: …………………………………………………………………………… 
Tanulmányi eredmény: 

 

2.Gyermek 

 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………... 

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

Oktatási intézmény: …………………………………………………………………………… 
Tanulmányi eredmény: 

 

 

3.Gyermek 

 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………... 

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

Oktatási intézmény: …………………………………………………………………………… 
Tanulmányi eredmény: 

 



4./A kérelem benyújtásának időpontjában a tehetséges diákok települési támogatást kérővel közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai: 

 

 

 

( család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben 

együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége. 

közeli hozzátartozó: 

a) a házastárs, az élettárs, 

b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel 

nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló 

keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, 

örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya 

keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (továbbiakban:nevelt gyermek), 

c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. 

életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek), 

d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő 

házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér; 

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek 

közössége.) 

 

III. Támogatási feltételek: 

 

Az Önkormányzat a felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatásaként az első diploma 

megszerzéséhez – a felsőoktatási intézmény által az oklevél megszerzéséhez meghatározott 

képzés idejének tartama alatt – támogatást nyújt annak, aki felsőoktatás keretében, felsőfokú 

végzettségi szintet biztosító nappali alapképzésen vagy osztatlan képzésen tanulmányokat 

folytat és tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző évben meghaladta a 3,5-

ös átlagot. 

 
Támogatásra jogosult az a hallgató, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át (199.500.-Ft) 

 

A támogatásra való jogosultság tanulmányi évenként egyszer állapítható meg. A hallgató 

legfeljebb 50.000.-Ft összegű támogatásban részesülhet tanévenként. A támogatás összegének 

megállapításánál figyelembe kell venni a szociális helyzetet és a tanulmányi eredményt. 

 

A kérelemhez mellékelni kell a főiskola/egyetem által kiállított hallgatói jogviszony 

igazolást, a tanulmányi eredményről szóló igazolást, valamint a család jövedelemigazolását.  
 

 

Név 
 

Születési hely, idő, anyja neve TAJ szám Rokoni fok 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   



IV. Jövedelmi adatok* 
 

A jövedelmek típusai 
Kérelmező 

jövedelme 

A 

kérelmezővel 

közös 

háztartásban élő 

házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel közös háztartásban élő 

további személyek jövedelme 
Összesen 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és 

táppénz 

      

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból származó 

jövedelem 

      

3. Rendszeres pénzbeli 

ellátás (FHT, EKT, 

GYFT, ápolási díj, stb.) 

      

3.    Ingatlan, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből, vagyoni  

értékű jog átruházásából 

származó jövedelem 

      

4. Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

      

5.      A gyermek 

ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYES, 

GYED, GYET, családi 

pótlék, gyermektartás díj, 

stb.) 

      

6. Munkaügyi szervek 

által folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás 

      

7.        Föld és 

bérbeadásából származó 

jövedelem 

      

8.      Egyéb (pl.: 

ösztöndíj) 
      

9. Összes jövedelem       

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ___________________ Ft/hó. 
 

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek 

valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.) 



V. Egyéb nyilatkozatok: 
 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális 

hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - 

ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszaköveteli. 

 

Besenyszög, 20 _ év __________________ hó _____ nap 
 

 

 

___________________________________   ______________________________________ 

 

                     kérelmező aláírása  kérelmező házastársa/élettársa/  

     bejegyzett élettársa aláírása 
 

Kijelentem, hogy a tehetséges diákok települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes 

egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.  

(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 
 

 

 

Besenyszög, 20 _ év __________________ hó _____ nap 
 

 

 

___________________________________   ______________________________________ 

 

                     kérelmező aláírása  kérelmező házastársa/élettársa/  

     bejegyzett élettársa aláírása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez 
I. Személyi adatok 

 

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. 

 

II. Jövedelmi adatok:  

 

A kérelmező a kérelemben saját, valamint családtagjai adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a 

jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A 

családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni 

A jövedelmi adatok kitöltéséhez: 

„Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – 

megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve az adómentes bevételt, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített 

vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást 

kell fizetni. 

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert 

költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. 

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő 

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 

járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló 

bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 

igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó 

bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással 

növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel 

vagy a bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 

Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között a rendkívüli települési támogatás, valamint a 

lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz 

kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatás és az a melletti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett 

nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a nyugdíjprémium, egyszeri juttatás és a szépkorúak jubileumi 

juttatása, a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 

személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó szervezet 

által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, 

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között 

az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített 

munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi 

ellenértéke, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott 

támogatás, a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti 

bányászjáradékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az 

életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni 

értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, 

vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására 

kerül sor, az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség 

megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve 

pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor. 

A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 

 A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe 

venni, akire tekintettel azt folyósítják. 

 



A havi jövedelem kiszámításakor rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt, nem rendszeres 

jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap 

alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

A jövedelem típusai: 

1.    Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, 

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, 

rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses 

szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – 

személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem. 

2.    Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell 

feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági 

társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást. 

3.    Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási 

segély, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj. 

4.    Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, 

hozzátartozói baleseti nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék, az átmeneti 

bányászjáradék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, öregségi járadék, munkaképtelenségi járadék, özvegyi 

járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, hadigondozott és nemzeti gondozottak pénzbeli 

ellátásai, házastársi pótlék, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék.  

5.    Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a gyermekek otthongondozási 

díja, az ápolási díj, a tartós ápolást végzők időskori támogatása, álláskeresési járadék, álláskeresési segély. 

6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, a felzárkózást elősegítő megélhetési 

támogatás, a nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó 

tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan 

bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre. 

 III. Mellékletek: 

A kérelem benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyája , 

valamint családtagjai lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges. 

Csatolandó mellékletek: 

,A jövedelme igazolására: 

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér 

jegyzék, 

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt 

szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat, 

c) álláskeresési támogatás esetén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Munkaügyi 

Központja (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás 

összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, 

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi 

igazolószelvény (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonat, 

e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvény vagy 

bankszámlakivonat, 

f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az 

összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat, 

g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolás 

h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és 

gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat, 

i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatal Gyámhivatalának határozata, 

j)       ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, 



k)     nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét 

hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat 

l)      amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló 

nyilatkozat,  a Munkaügyi Szerv igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, 

m)     egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat 

 


