
Ipolyszög Község Polgármestere 
2660 Balassagyarmat, Fő u.36. 

Telefon/Fax: (35) 300-493  email: ipolyszog@gmail.com 

 
átvétel dátuma:…………………..                  aláírás: ………………………….. 
 

A TANULÓK KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁ RA 
SZÍVESKEDJÉK A KÉRELEM MINDEN KÉRDÉSRE VÁLASZOLNI!!! !!  

1.A kérelmező (szülő-gondviselő)  adatai :  

Neve: …………………………………………………………………………………………. 
Születési  neve:………………………………………………………………………………. 
Anyja neve :  …………………………………………………………………………………. 
Születési  helye,  ide je :  ……………………………………………………………………..  
Lakhely:  ……………………………………………………………………………………..  
Tartózkodási he ly:  ………………………………………………………………………… 
TAJ száma: …………………………………………………………………………………. 
 

2 .Havi jövedelme (Ft) :  …………………………………………………………………..  

2. Szíveskedjék nyilatkozni arról, hogy gyermeke vagy gyermekei szeptember 1. napjától iskolát 
vált/váltanak-e? Amennyiben igen, szíveskedjen felsorolni, hogy melyik gyermeke változtat 
tanulmányi intézményt, és melyik iskolába fog járni szeptember elsejét követően.  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
3.Szíveskedjék nyilatkozni arról, hogy gyermeke vagy gyermekei június 30. napjával befejezi(k)-e az 
iskolai tanulmányaikat? Amennyiben igen, szíveskedjen felsorolni név szerint, hogy melyik gyermek 
nem tanul tovább:  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben gyermeke vagy gyermekei bármely más időpontban váltanak 
iskolát, szíveskedjék azt bejelenteni, hogy a bérlet átadása ne ütközzön akadályba! 
4 .A nyári szünet hónapjaiban vagy a két hónap valamelyikében (július és augusztus) igényt tart-e a 
tanuló bérletre? Kérem a megfelelőt aláhúzni! 
Július havi bérletet   kérem  nem kérem 
Augusztus havi bérletet   kérem  nem kérem 
Felhívom a figyelmét, hogy igénylés esetén személyesen lehet átvenni a tanuló bérletet a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában az előre megjelölt napon és időpontban. 
Az időpontot a megállapító határozat tartalmazni fogja! 
5 .A jogosult  (gyermek/ek) adatai :  

1.  Neve:  
 Születés i  helye,  ide je :  ……………………………….TAJ száma:  ……………… 

         Anyja  neve:  …………………………………………… 
 Iskolá jának neve ,  osztálya (amellyel  tanulói jogviszonyban ál l) :  …………… 

2.   Neve:   
 Születés i  helye,  ide je :  ……………………………….TAJ száma:  ……………… 
         Anyja  neve:  …………………………………………… 
 Iskolá jának neve ,  osztálya (amellyel  tanulói jogviszonyban ál l) :  …………… 

3.  Neve:  
 Születés i  helye,  ide je :  ……………………………….TAJ száma:  ……………… 
         Anyja  neve:  …………………………………………… 
 Iskolá jának neve ,  osztálya (amellyel  tanulói jogviszonyban ál l) :  …………… 
 



4.   Neve:   
 Születés i  helye,  ide je :  ……………………………….TAJ száma:  ……………… 
         Anyja  neve:  …………………………………………… 
 Iskolá jának neve ,  osztálya (amellyel  tanulói jogviszonyban ál l) :  …………… 

5.  Neve:  
 Születés i  helye,  ide je :  ……………………………….TAJ száma:  ……………… 
         Anyja  neve:  …………………………………………… 

 Iskolá jának neve ,  osztálya (amellyel  tanulói jogviszonyban ál l) :  …………… 
 
6 .A kérelmező és a vele közös háztartásban élő közeli  hozzátartozók (a  tanköteles 
korú gyermeken kívül ,  akiket az előző pontban fe lsoroltak) :  

Név           Születés i  idő         Rokoni  kapcsola ta         Jövedelem                                                       

1 .  ………………………………………………………………………………………………. 

2.  ………………………………………………………………………………………………. 

3.  ………………………………………………………………………………………………. 

4.  ………………………………………………………………………………………………. 

Nevezet t  kér elmező ho zzájárulok  ahhoz ,  h ogy  a  megí tél t  támogatás összege t ermész etbeni 
jut ta tásként  ( tanuló  bér l et ként)  kerül jön  megál la pí t ásra .  
Kijelen tem, ho gy a  tanulók közlekedési  támogatás megál lapítá sa  i ránt i  kére lmemnek te l jes  
egészében helyt  adó dö ntése  ellen i  fe llebbezési  jogomról  lemon dok. (Nemleg es  vá lasz  esetén 
kér jük a szö vegrészt  á th úzással  törölni ! )  
 
7. NYILATKOZATOK: 

• A kérelem aláírásával anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

• Hozzájárulok, hogy az illetékes hatóság az általam közölt személyes adatokat a kérelem elbírálása céljából, az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
betartásával kezelje, egyúttal tudomásul veszem, hogy a hatóság hiányos vagy nem egyértelmű adatszolgáltatásom 
esetén, a tények tisztázása érdekében további adatokat kérhet. 

• Családunkban az egy főre jutó havi jövedelem igazolása céljából a hatóság által kért dokumentumokat (munkáltatói 
igazolás, nyugdíjszelvény stb.) a kérelmemhez csatolom. 
Hozzájárulok ahhoz, hogy az eljáró szerv az általam közölt adatokat kezelje, azok valódiságát 
ellenőrizze. 

Felhívjuk a kérelmező figyelmét: az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell 
az ellátás visszafizetésére!!! 
 
Ipolyszög,  ………………………. 
         …………………………… 
         a  kérelmező aláírása 

A kérelemhez csatolni kell: 
• Jövedelemigazolásokat 

- havonta mérhető jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem 
igazolását, 

- havi rendszerességgel nem mérhető jövedelmek (vállalkozás) esetében és nappali oktatás 
munkarendje szerinti tanulói jogviszonnyal nem rendelkezik, a Munkaügyi Központ által kiadott 
hatósági bizonyítványt, 

- Nyugdíj, illetve árvaellátásról igazolást. 
• Gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a gyermek elhelyezésére vagy ideiglenes hatályú elhelyezésére, 

valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági határozatot. 
• Támogatást kérő és házastársa (élettársa) által eltartott rokon érészére tartásdíjat megállapító bírósági 

határozatot, 
• Gyermektartásdíjról igazolást, illetve nyilatkozatot. 

az oktatási intézmény igazolását a tanulói jogviszony fennállásáról abban az esetben, ha a jogosult 

gyermek középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója! Az általános iskolás tanulók 

esetében nincs szükség iskolalátogatási igazolás becsatolására.  


