/A hivatal tölti ki!/
ÁTVETTEM
Dátum: ____________
Aláírás: ____________

Kérelem rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz
Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére (a megfelelő aláhúzandó) a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást szíveskedjenek megállapítani.
Személyes adatok:
Név:………….……………………………. Születési név:………………………………………..………….....
Születési helye:………………………………….. ideje:…………. év ………….……………. hó …….nap
Anyja neve: ………………………….………………Állampolgársága: ………………………………………
Családi állapot: ………….……………. Tel (nem kötelező megadni):....………………………………….
Bejelentett lakóhelye: ……………………….………………………………………………………………......
Bejelentett tartózkodási helye: …………………………………...……………………………………………
Bankszámlaszám…………………………………………..………………………………………………..……
Folyószámlát vezető pénzintézet neve:……………..…………………………………………………………
A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy
főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:
Név
Születési hely, idő
Anyja neve
Házastársa,
élettársa
Egyéb rokon, akinek
eltartásáról
gondoskodik
Gyermekei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
/ a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér
szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az
autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve
nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt;
a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a
szülő házastársa vagy élettársa)
A kérelem indoklása: …………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

-

2

-

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

A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös háztartásban
élő házastárs
(élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő 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 kifizetések
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. tv. 4. § (1) bek. i)
pontja]

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.
Gyermeke(i)m után …..……… Ft összegű gyermektartásdíjat kapok/fizetek a bíróság ………… számú
jogerős ítélete alapján.
Állam által megelőlegezett tartásdíjat igényeltem - nem igényeltem.
Tartásdíjat nem kapok, mert …………………………………………………………………………………..

NYILATKOZAT
Nyilatkozom, hogy 2004. évi CXL. törvény 29. § (9) bekezdés értelmében az értesítést az eljárás
megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali
elérhetőségéről.
kérem

nem kérem.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló
szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján- ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Tiszakürt, 201… év ………………..hó …… nap

…………………………………………….
aláírás

Kérelemhez mellékelni kell:
A kérelmező és vele együtt élő családtagra vonatkozóan:

munkabér esetén a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolást a kérelem benyújtását
megelőző 3 hónap jövedelméről,

gyermekek részére bármilyen jogcímen folyósított ellátásról szóló igazolást (pl. családi pótlék,
árvaellátás, gyermektartásdíj) (megelőző 3 hónap),

nyugellátásban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén: kérelem benyújtását megelőző 3
hónap nyugdíjszelvényét, valamint a nyugdíj összesítőt,

a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelésből, alkalmi munkavégzésből
származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát,

amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, úgy a Munkaügyi Központ igazolását az
együttműködésről.

18. életévét betöltött középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló
gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló
tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.

