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Felhívom a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Magyaregres Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a IIl2}I}.(VilI.16.) szítwtű

rendelet és az 5012018. (VIII.15.) Képviselő-testületi határozata

alapján, azidei évbon.is támogatja az óvodásokat, és iskolásokat.

A támogatás igénylése az ene a céLra rendszeresített kérelem

nyomtatványon történik.

A kérelem beadásának hatarideje 2018. szeptember 30.

A támogatás igénylésével kapcsolatos tájékoztatást és a
támogatáshoz szükséges formanyomtatványt Magyaregres Község
Önkormányzat Hivatali helyiségében (744I Magyaregres Dőzsa
György utca 8.) ügyfelfogadási időben kaphat a tisztelt Kérelmező.

A támogatás feltétele, hogy a kérelmezőnek, yagy a vele közös

lakcímen élő személynek az önkormányzat felé adóhátraléka nem

állhat fenn.



2. rnelléklet ll. t ZOt8. (ür//.6) önkormányzati rendelethez

TELEPÜlnst rÁnnocATÁs rnÁxrt xEnplrnn
isko lakezdési támogatáshoz

Kérelmező neve: .........

Születési neve: .........

Anyja neve: ....,... ..... Családi állapota:

Születési helye:....,.... Születési ideje: .........,. év .,....,......... hó.........nap

Társadalombiztosítási azonosító jele:

Telefonszám / elérhetősé g (kitöltése önkéntes) :

Lakóhelye:

Tartőzkodási helye:

Büntető j o gi felelősségem tudatában kij elentem, hogy életvitelszerűen :

Dlakóhelyernen

!tanózkodásihelyemen
élek.
(kérjük a megfelelőt X-el jelölni)

A gyermek neve: Születési ideje: Oktatási intézmény neve:
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Tudornásul veszem, hogy a 2016. évi CL. törvény 64. § (2) bekezdésben foglaltak szerint ha

az iúgyfél', vagy képviselője, más tudomása ellenére az ijgy szempontjából jelentős adatot

valótlanul ál|ít, vagy elhallgat - ide nem értve, ha vele szemben a 66, §. (2) bekezdésében
vagy (3) bekezdés b.) és c.) pontjában meghatározott ok áll fenn, illetve ha a kötelező
adatszolgáltatás körében a 105. §. (2) bekezdésében foglalt ok hiányában adatszolgáltatási
kötelezettségét nem telj esíti, elj árási bírsággal sújtható "

Kelt

Kére lmezőlképvi selő * aláír ása

Nyilatkozat

Alulírott hozzájárulok, hogy az állami adóhatóságtól és más társhatóságokíól kérelmem
elbírálása céljából sziikség esetén igazolásokat beszerezzenek, valamint szernélyes adataimat

a j o gosultsá g me gá|lapítása é s telj es ítése célj ábó l kezelj ék, továbbítsák.

Kelt

Kérelmező/képvi selő * aláír ása

* Képv i s e lő (m e ghat alm az o tt s z e mé ly, go ndno k)

Képviseletre jogosult személy neve: ........

Gondnok eljárása esetén a kirendelő szerv neve és ahatározat száma:
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