
Beadási határidő: 2016. szeptember 9. 
 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM 
 

(V. kerületi lakos - állami támogatásra nem jogosult – NEM az Önkormányzat működtetésében lévő 
intézményekben tanuló diákok részére) 

Az Oktatási Bizottság által adható tankönyv- és taneszköz-vásárlási támogatásra 
2016/2017. tanév 

 
A tanuló adatai: 

 
Oktatási azonosító száma:            
Neve:…………………………………………………………………………………………………………… 
Születési helye, ideje:……………………………………………………..…………………………...………. 
Személyi igazolványának száma (14 év felett): ……………………………...…………………………..…… 
Lakcíme:………………………………………………………………………………………………..………. 
Telefonszáma: ………………………………………………………………...................................…………. 
Anyja születési (leánykori) neve:……………………………………………...………………………………... 
A tanuló adóazonosító jele: ………………………………………...…………………………………………. 
 

Kiskorú igénylő esetén a törvényes képviselő adatai: 
 

Törvényes képviselő neve:……………………………………….……...…………………………………….. 
Törvényes képviselő személyi igazolványának száma: …………………………….……………………….. 
Lakcíme:………………………………………………….………………………………...………………….. 
 
Az igényelt (egyszeri) támogatás összege: 6 000- Ft. 
 
Dátum: Budapest, 2016. …………… 
 
………………………………………..   ……………………………………………… 
                   Tanuló aláírása           Kiskorú törvényes képviselőjének aláírása 
                                                                                                    
 
A határidő (2016. szeptember 9. ) után beadott kérelmeket a Bizottságnak nem áll 
módjában figyelembe venni. 
_______________________________________________________________________________________ 

IGAZOLÁS  
(Az iskola tölti ki) 

Az iskola neve, címe: 
………………………………………………………………………………...……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

A intézmény OM azonosítója       
 

A tanuló oktatási azonosító száma:            
Igazolom, hogy a támogatást igénylő: ………………………………………………………………………… 
1. a 2016/2017-es tanévben iskolánkkal tanulói jogviszonyt létesített, és 
2. térítésmentes állami tankönyvtámogatásban nem részesül  

 
P.H. 

……………………………………… 
igazgató 



 

 
 

A kérelmeket le lehet adni személyesen 
 

1. Belváros-Lipótváros Bp. Főváros V. kerületi Önkormányzatának ügyfélszolgálati irodáján (1051 Bp. 
Erzsébet tér 4.,  

2. Belváros-Lipótváros Polgármesteri Hivatalának Oktatási csoportjánál az I. em 113-as 
irodában.(ügyfélfogadási időben) 

 
MAGÁNSZEMÉLYEK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ ADATLAP  

(A táblázatot nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!) 
 
 
 Adatok 
Támogató megnevezése: Oktatási Bizottság 
Tanuló (kedvezményezett)  neve:  
Tanuló születési helye, ideje (év, hó, nap):  
Tanuló személyi igazolványának száma:  
Tanuló anyja neve:  
Tanuló TAJ - száma:  
Tanuló adóazonosító jele:  
Tanuló lakcíme:  
Tanuló törvényes képviselője:  
Támogatás összege: 6 000- Ft (hatezer forint) 
Támogatott cél(ok): Tankönyv és taneszköz támogatására
A támogatási összeget a Támogató a 
Támogatott folyószámlájára utalja, vagy 
a pénztárban kívánja a Támogatott 
(törvényes képviselője) felvenni? 

1. Folyószámlára kérem utalni. 
2. A pénztárban kívánom felvenni. 

 
( A megfelelőt kérjük aláhúzni!) 

Az utaláshoz kérjük az alábbi adatokat megadni: 
A számlavezető pénzintézet neve és címe:  

 
A tanuló (kedvezményezett) vagy a 
törvényes képviselő számlaszáma: 
 
Számlatulajdonos neve: 

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

Aláíró telefonos elérhetősége:  
 
 
 
Budapest, 2016. ………………. 
 
 
 
 ………………………………      …………………………………. 
                kitöltő neve         kitöltő aláírása 
      (nyomtatott nagybetűvel)       
 
       
 
 
 



 

 
 
 
 

KITÖLTÉSI  ÚTMUTATÓ 
 
 

Az útmutatóban foglaltak nem vonatkoznak a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros 
V. Ker. Önkormányzat működtetésében lévő közoktatási intézmények V. kerületi 
tanulóira, esetükben a támogatás az intézményen keresztül kerül folyósításra. 
 
 
A ”TÁMOGATÁSI KÉRELEM”, valamint a ”MAGÁNSZEMÉLYEK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ 
ADATLAP” minden sorát kötelező kitölteni. 
 
 
1. A tanuló adataira vonatkozó részt a tanuló tölti ki. 

 
2. Az igazolási részt annak a közoktatási intézménynek az igazgatója (bélyegző és igazgatói 

aláírás) tölti ki, akivel a tanuló jogviszonyban áll. (külön lapon csatolt jogviszony 
igazolás nem fogadható el!) 

 
 

3. Elengedhetetlen a pontos cím és a gyors értesítési lehetőség (telefonszám/ok) megadása. 
 

4. A nyomtatványok leadhatók: 
 személyesen a Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján  

1051 Budapest Erzsébet tér 4. 
 személyesen a Hivatal Oktatási Csoportjánál az I.em. 113-as irodában (ügyfélfogadási időben) 

 
5. A beadási határidő 2016. szeptember 9. 
 

 
 
 
 

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
 

Népjóléti Osztály 
Oktatási Csoport 

Belváros –Lipótváros Budapest Főváros V. ker. Önkormányzata 
Ügyintéző (Oktatási Csoport): 872-7444 

 


