
 

 
KÉRELEM 

 
Ferencvárosi oktatási támogatás megállapítására 

(tankönyvtámogatás a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekben  

tanuló gyermek részére) 
 

Alulírott kérem, hogy gyermekem részére tankönyvtámogatást szíveskedjenek megállapítani. 

(Gyermekenként külön nyomtatvány kitöltése szükséges!) 

A gyermek neve, akire a kérelem vonatkozik: 

Gyermek neve:  

                 születési helye, ideje:  

                 anyja neve: 

 
 

 

Intézmény neve, címe (iskola, ahol a 
gyermek nappali rendszerű oktatásban 
vesz részt): 

 
 

 
Gyermek osztálya:  

 
Gyermek lakóhelye:  

 
Gyermek lakóhelyet igazoló hatósági 
igazolványának száma: 

 

 
Gyermek tankönyvcsomagjának 
számlaszáma: 

 

 
 
 

1. Személyi adatok 

A támogatás megállapítását kérő neve: _____________________________________________ 

a) Születési neve: ______________________________________________________________ 

b) Anyja neve: _________________________________________________________________ 

c) Születési helye, ideje: _________________________________________________________ 

d) Lakóhelyének címe: __________________________________________________________ 

e) Levelezési címe: _____________________________________________________________ 

f) Telefonszám: ________________________________________________________________ 



2. Kérem, hogy a részemre megállapított támogatást: 
 

� postai úton: lakóhelyemre 
 
� postai úton az alábbi címre:__________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
� folyószámlára szíveskedjenek utalni:  

Pénzintézet neve:__________________________________________________ 

Számlaszáma:____________________________________________________ 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az igazgatási eljárásban történő felhasználásához, 
kezeléséhez. 

Budapest, _____év ____________hó ____nap 

................................................................... 

támogatást kérő aláírása 

Mellékletek: 

- kérelmező azon gyermekének lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata, aki 
után a tankönyvtámogatást igényli, 

- a tankönyvcsomag ellenértékét igazoló számla másolata, 
- tankönyvcsomag ellenértékének kiegyenlítését igazoló készpénzes befizetés esetén csekk 

feladóvevény, átutalással teljesített kiadás esetén a teljesítés igazolására vonatkozó 
bankszámla-kivonat másolata 

 
TÁJÉKOZTATÁS 

 
A törvényes képviselő kérelmére a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 
működtetett köznevelési intézményekben (általános iskolák és gimnáziumok) tanuló, Budapest IX. 
kerületi lakóhellyel rendelkező (a lakcímet igazoló hatósági igazolványon lakóhelyként megjelölt 
IX. kerületi címmel rendelkező), 5-12. osztályában tanulók részére a család jövedelmi helyzetétől 
függetlenül, a tankönyvek árának kifizetéséhez nyújt segítséget.  

 
Amennyiben kérelmező a tankönyvcsomag árát önerőből, banki átutalással teljesítette, úgy a 
kérelem mellékletét képző átutalási bizonylatnak tartalmaznia kell a kérelemben nevezett gyermek 
és a kiegyenlített számla beazonosítására alkalmas információkat: gyermek neve, tankönyvcsomag 
számlájának számlaszáma. 
 
A kérelem benyújtásának határideje a tárgyév október 31. napja. A határidő elmulasztása 
jogvesztő. 
 
 
A kérelemhez csatolni szükséges a nyomtatvány „Melléklet” rovatában felsorolt dokumentumokat. 


