KÉRELEM
Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.
Kérelem indokolása:
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
NYILATKOZAT
A) Személyi adatok
1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérő
neve (leánykori név is):____________________________________________________
a) Anyja neve:________________________________________________________
b) Születési helye, ideje: _______________________________________________
c) Lakóhelyének címe:_________________________________________________
2. A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt
kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: _____________________
3. A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel közös
háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető
közeli hozzátartozók adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Házastársa, élettárs.
Egyéb rokon (akinek
eltartásáról gondoskodik)
Gyermekei:

1.
2.
3.
4
5.
6.

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14 pontjaiban feltüntetett
jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

B) Jövedelmi adatok

Jövedelem típusai

A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban
lakó házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban lakó
egyéb rokon
jövedelme

Összesen

1 .Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3. Ingatlan. Ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások ( különösen:
GYED,GYES,GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8. Egyéb ( különösen: kapott tartás,ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem kis összegű kifizetése stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10.Személyi jövedelemadó vagy előleg
összege
11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék
összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család összes nettó jövedelme [9(10+11+12)]
14. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők ( tartásdíj összege)

15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI !
Önkormányzat által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás [ a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 4.§ (1) bek.i ) pontja ]

Az egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):_______________Ft/hó

C) Vagyoni adatok
I. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
_____________________________________________________________________________
_____________________ város/község ___________________ út/utca _____________ hsz.,
alapterülete:_______ m2, tulajdoni hányad ____________ a szerzés ideje: ______________ év.
Becsült forgalmi érték:____________ Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: __________________ Ft.
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
________________________ város/község ________________________ út/utca _______ hsz.,
alapterülete: ______ m2, tulajdoni hányad __________, a szerzés ideje: ________________ év.
Becsült forgalmi érték: ________________________ Ft.
Egy főre jutó forgalmi érték: ________________________ Ft.
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat)
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
____________________________________________________________________________
címe: _______________________________ város/község ________________________ út/utca
____ hsz., alapterülete: ________ m2, tulajdoni hányad _________, a szerzés ideje: _______ év.
Becsült forgalmi érték:________ Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: ______________________Ft.
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: _____________________ címe:
____________________________ város/község ______________________ út/utca _____ hsz.,
alapterülete: _______ m2, tulajdoni hányad ____________, a szerzés ideje: _____________ év.
Becsült forgalmi érték: ________________ Ft.
Egy főre jutó forgalmi érték: ________________ Ft.

II. Egyéb vagyontárgyak
5. Gépjármű
a) személygépkocsi: ______________ típus: __________, rendszám: ___________, a szerzés ideje:
______ Becsült forgalmi érték:_________ Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: _________ Ft.
b) tehergépjármű, autóbusz,: __________ típus:__________, rendszám: ___________, a szerzés
ideje: ___________ év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell
feltüntetni.) Becsült forgalmi érték: _______________ Ft.
Egy főre jutó forgalmi érték: __________________ Ft.

III. Összes vagyontárgy
6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ____________ Ft. Egy
főre jutó forgalmi érték: _______________ Ft.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell
kitölteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Nyékládháza, ____________________________
___________________________
a rendszeres kedvezményt igénylő

______________________________
vagy törvényes képviselőjének aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

Kérelmező:
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) száma:
Házastárs, élettárs:
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ) száma:
Tartózkodási hely:_____________________________________________
Levelezési cím: ________________________________________________
Telefonszám (nem kötelező megadni):_____________________________
Gyermekek neve

TAJ száma

Adóazonosító jele

1. ______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
4. _______________________________
5. _______________________________
6. _______________________________
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket. ) 29. § (9) bekezdés d) pontja alapján kérelme, a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi
jogsegély, valamint szakhatósági eljárás lefolytatása céljából történő továbbításához való hozzájárulásnak
minősül.
A kérelemhez csatolni kell:
- a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap jövedelmét,
- a nem havi rendszerességgel szerzett illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló
igazolást, gyermektartásdíjra, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.
A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, , álláskeresési ellátás
határozatát, vállalkozók esetén az APEH által kiadott jövedelemigazolást, 16 év feletti gyermek esetében
iskolalátogatási igazolást, nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről
szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét.
Az igényt erre rendszeresített nyomtatványon – kérelem – lehet benyújtani.
Az ügyfelet – amennyiben kéri – tájékoztatni kell az eljárás megindításáról.
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező
személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ-kártya bemutatása szükséges.
Nagykorúvá vált gyermek esetén a kérelemnyomtatvány kérelmezőre vonatkozó részét a nagykorú
adatainak feltüntetésével kell kitölteni. Több gyermekes család esetén a nagykorú gyermekre egyénileg
kell formanyomtatványon megigényelni a kedvezményt.
Nyékládháza, ________________
__________________
kérelmező aláírása

SZEMÉLYES NYILATKOZAT
Alulírott,(név,cím):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Nyékládháza, 20

év

hó

nap

_______________________
nyilatkozó
_______________________
személyi igazolvány száma

