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Kérelem Mikepércs Község Polgármesteréhez  
tanulmányi támogatás megállapítására  

  
 

1.  A kiskorú (18 éven aluli) igényjogosult(ak) esetén valamennyi kiskorú vonatkozásában a  
     szülő a kérelmező:  

Alulírott kérem, hogy az alábbi kiskorú (18 éven aluli) gyermeke(i)m részére tanulmá-
nyi támogatást megállapítani szíveskedjenek. 
 

Név: …………………………………………………….. szül. hely, idő:  ....................................................................  

        általános iskolai tanuló ………. oszt. *     középiskolai tanuló *       egyetemi/főiskolai hallgató * 

Név: …………………………………………………….. szül. hely, idő:  ....................................................................  

        általános iskolai tanuló ………. oszt. *     középiskolai tanuló *       egyetemi/főiskolai hallgató * 

Név: …………………………………………………….. szül. hely, idő:  ....................................................................  

        általános iskolai tanuló ………. oszt. *     középiskolai tanuló *       egyetemi/főiskolai hallgató * 

Név: …………………………………………………….. szül. hely, idő:  ....................................................................  

        általános iskolai tanuló ………. oszt. *     középiskolai tanuló *       egyetemi/főiskolai hallgató * 

Név: …………………………………………………….. szül. hely, idő:  ....................................................................  

        általános iskolai tanuló ………. oszt. *     középiskolai tanuló *       egyetemi/főiskolai hallgató * 
 
* A megfelelő aláhúzandó! 

kérelmező szülő neve:  ...................................................................................................................................................  

születési neve:  ..................................................................................................................................................................  

születési helye, ideje: ......................................................................................................................................................  

anyja neve: ..........................................................................................................................................................................  

TAJ száma: …………………………..…………… Adóazonosító jele: ……………..……………………………………….  

lakóhelye,. ...........................................................................................................................................................................  

tartózkodási helye. ..........................................................................................................................................................  

Telefonszáma: ...................................................................................................................................................................  
(Hiányosan benyújtott kérelem esetén a gyors elérhetőség érdekében ajánlatos megadni.) 

A megállapított támogatást az alábbi számlaszámra kérem utalni: 

számlavezető pénzintézete neve: ..............................................................................................................................  

bankszámlaszám. .............................................................................................................................................................  

Mikepércs, 2019.  .............................................................   

                szülő aláírása 
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2. A nagykorú igényjogosultak esetén a nagykorú gyermek a  kérelmező:   
    (Ezt a pontot a nagykorú gyermekek számával megegyező számban kell kitölteni)  

2.1.) a nagykorú igénylő neve: ...............................................................................................................................  

születési helye, ideje ...................................................................................................................................................  

anyja neve: ......................................................................................................................................................................  

TAJ száma: ………………………………………… Adóazonosító jele: ……………………………………….……. 

lakóhelye, tartózkodási helye. ...............................................................................................................................  

Telefonszáma: ......................................................................................................................................... ……..…... 
(Hiányosan benyújtott kérelem esetén a gyors elérhetőség érdekében ajánlatos megadni.) 

             középiskolai tanuló *    egyetemi/főiskolai hallgató * 
 

* A megfelelő aláhúzandó! 
 

Alulírott kérem, hogy részemre tanulmányi támogatást megállapítani szíveskedjenek.  

A megállapított támogatást az alábbi számlaszámra kérem utalni: 

számlavezető pénzintézete neve:…. ...............................................................................................................  

bankszámlaszám. ....................................................................................................................................................  

Mikepércs, 2019.  .................................................  

 

                                                                                                                   nagykorú igénylő aláírása 

2.1.) a nagykorú igénylő neve: ...............................................................................................................................  

születési helye, ideje ...................................................................................................................................................  

anyja neve: ......................................................................................................................................................................  

TAJ száma: ………………………………………… Adóazonosító jele: ……………………………………….……. 

lakóhelye, tartózkodási helye. ...............................................................................................................................  

Telefonszáma: ......................................................................................................................................... ……..…... 
(Hiányosan benyújtott kérelem esetén a gyors elérhetőség érdekében ajánlatos megadni.) 

             középiskolai tanuló *    egyetemi/főiskolai hallgató * 
 

* A megfelelő aláhúzandó! 
 

Alulírott kérem, hogy részemre tanulmányi támogatást megállapítani szíveskedjenek.  

A megállapított támogatást az alábbi számlaszámra kérem utalni: 

számlavezető pénzintézete neve:…. ...............................................................................................................  

bankszámlaszám. ....................................................................................................................................................  

Mikepércs, 2019.  .................................................  

 

 
                                                                                                                   nagykorú igénylő aláírása          
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3. Kérelmező és a kérelem benyújtásának időpontjában együtt  élő  családtagok: 

  
Név  

 

 
 

TAJ szám 
 

Születési hely, 
születési idő 

 

Anyja  
neve 

 

Lakóhelye, 
bejelentett tartózkodási  

helye 

Havi 
jövedelmének 
megnevezése, 

összege 

 
szülő 

  
 
 

    

szülő/ 
szülő há- 
zastársa, 
élettársa 

      

 
gyermek 

      

 
gyermek 

      

 
gyermek 

      

 
gyermek 

      

 
gyermek 

      

 
gyermek 
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4. Nyilatkozatok:  
 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
−  életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek  

    - a megfelelő rész aláhúzandó,  
     - ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha  bejelentett lakó és tartóz- 
       kodási hellyel is rendelkezik a kérelmező 

−  a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

Hozzájárulok a kérelemben közölt adatoknak a tanulmányi támogatás megállapí-

tása iránti eljárás során történő felhasználásához. 

Mikepércs, 2019.  ................................................  

        kérelmező szülő aláírása  

nagykorú kérelmező aláírása nagykorú kérelmező aláírása 

 
A kérelemhez mellékelni kell: 

1. a családtagoknak a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről szóló igazolást.    
(pl. munkáltatói igazolás, éves nyugdíjösszesítő és utolsó havi nyugellátás összegének igazo-
lása, munkanélküliek ellátása (megállapító határozat és folyósítás igazolása) stb;  

      a családi pótlékot, a gyermektartásdíjat és az árvaellátást a gyermek jövedelménél kell fel- 
     tüntetni.) 
 

2. A 2019/2020. tanévről szóló iskolalátogatási igazolás  
− az általános iskolába járó gyermeknek nem kell iskolalátogatási igazolást csatolni, ha 

Mikepércsen jár iskolába.  
      Abban az esetben, ha a gyermek nem Mikepércsen jár általános iskolába, szükséges az  
      iskolalátogatási igazolás csatolása.  
− A középiskolában (ideértve a technikus képzésben résztvevőket is), vagy felsőfokú okta-

tási intézményben tanulók vonatkozásában iskolalátogatási igazolást kell csatolni a 
tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, amelynek mindenképpen tar-
talmaznia kell a tagozat (nappali, esti, levelező, vagy nappali oktatás munkarend-
jének megfelelő) feltüntetését, 

 
3. azok a diákok, akik esti vagy levelező tagozaton folytatják tanulmányaikat csak abban az 

esetben jogosultak a tanulmányi támogatásra, ha a tanulmányaik folytatása mellett kere-
sőtevékenységet nem folytatnak. Az ő esetükben az erre vonatkozó nyilatkozatot is 
mellékelni kell. 


