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(a megferet6
Alulirott k6rem, hogy gyermeke(i)m resz'rerreszemre enek.

il;.;;6"yre

z

aldhtizand6) rendszeres gyermekv6delmi

valo jtgoiultsagot meg6l lapitani szivesker

A. Szem6lvi adatok
T.

K6*l*.rG".6lyre

vonatkoz6 adatok:
Szi.ilet6skori n6v:

Ndv:
Szi.ilet6si helY, 6v. h6. naP:

Anyja neve:

Lak6hely:

telepiil6s

-

-irdnYit6szhm

utca/itlter

-

utcaltxlter
ds

a tart6zkoddsi hety

megaddsakor

a

emelet' ajt6

6ptilet/l6pcs ohhz

irhnyit6szhm

Tart6zkod6si helY:

;;r*,

httzszhm

_

hitzszdm

telepiil6s
emelet, ajt6

6pi.ilet/l6pcsoh6z

tart6zkoddsi helyet kell
rakcimnyilvdntartdsba beielentett lak,hetyet'

-

/elttintetni.)
T6nyleges tart6zkod6si hely:

telepi.il6s

irhnyitoszitm

-

utca/itltdr

hitzszbm

emelet' ajt6

6piilet/l6pcsohhz

TAJ sz6m:
Telefonsz6m (nem kotelezo megadni):

E-mail cim (nem kotelez6 megadni):
hozzhtartoz6k sz6ma:
id6pontj6ban kozos h6rtaft6sban6lo kozeli
2. A kdrelme zover ak6rerem benyirjt6sSnak

-

f6

jovedelem
haztart6sban elo, az egy fore jut6
3. A k6relem benyrijt6s6nak idopontj6ban a k6relmezovel kcjzds
veheto kozel\ hozzitlartozok (gondoz6 csalid) adatai'
ng'.f
sz6mit6sa szempontj6bOi

".Ue

3lAthblfizatz
N6v

l. hiizast6rsa,
t6rsa

TAJ

Sziilet6si helY

Any.ia neve

id6

Be.ielentett

lqlqlglX

Tart6zkodasl netY

6let

2. egyeb rokon
(akinek eltartasar6l
sondoskodik)
3. gyermekei

(A 3/B tdbldzatot ketl kiti)lteni, ha

a iogosultsdg megdllapltdscit nagtkort) gtermek'

sajdt iogdn l*irelmezi !)

3lB tfblflzatz
N6v

Anyja neve

Sziilet6si helY
id6

TAJ-sz6m

l. sziilo
z. szvlo
htu;aslilrsal6lett6rsa

3. kdrelmezo testverei

a s"dmsdgr6t sz6t6
n,em tartoz6, a
2. pontidban a tdbtdzat t. ds 3. pontiaba
':i::::?:,n'
tdbtdzat
lor:'::y::!:^?
''"-"oin'i,o
vigt idzastdrsa dltal eltartott rokont kell feltilntetni'
1g52, dvi IV. ttrvdny (Csjt.) alapjdn a sztilci

na20(ivesn6lfiatalabb'ondll6keresettelnemrendelkezcjglermeket:a23dvesndl

korha
kirelmezd

gtermeket; tovdbbd
Gyermekeken a

drteni kell.)

rendelkez1, nappali tagozoton kdzdpfoku
re nde I kez 6' fel s 6 o kt at
ndlkill a tart6san bete

rinti'

Orokbe

fogadott'

4. Kdrem, hogy a fenti gyermekek kdziil az alitb5i gyermekekre kdrem a rendszeres gyermekvedelmi kedvezm6ny
meg6llapit6srit. Tov6bb6 kdrem, hogy a kedvezmdnyre val6 jogosultsSg elso alkalommal tcirteno meg6llapitasa
eset6n a jogeros hatfuozat egy peld6nya az intezmdnyi gyermeketkeztetes biztosit6sa celjdbol az alilbbi
gyermek(ek) vonatkoz6s6ban az ell6t6st biztosit6 intezmeny reszere megkiildesre kertillcin:

A gyermekdtkeztet6st biztosit6

Gyermek neve

intezmdny teljes neve

A gyermekdtkeztetest biztosito
intdznreny cine (iranyit6sz6m,
telepiildsndv, utca, hiizsziim)

A gyermek az
intezmdnyi etkeztetest
igenybe veszi
a

(a meglble16 vdlasz
ltihilzds s a I j e I o Le n d6)

igen/nem
igen/nem
igeni uem

igen/nem

(Megjegtzds; A rendszeres gtermek:vddelmi kedvezmdnyben rdszesillS bdlcsddds, 6vodas, l-8. dufolyamon nappali rendszerli
iskolai oktat(isban rdszt vev6, fogtatdkos g,,ermek szdmdra nappali elldtdst nyitjt6, a szocidlis igazgatdsr1l ds szociali'g
ettdtdsokr1l sz6t6 1993. dvi IIL tdmdny hatdlya ald tartozd indzmdnyben elhelyezett 0-14 dves koru gtermek 'szdmara az
1tkeztetdst tdritdsmentesen kell biztosi.tani. Tovdbbd a rendszeres g,,ermeh,6delmi kedvezmdnyben rdszesiil6 glermek ds tant'tl6
(14-t8 dv) szdmdra, amennyiben az intdzmdnyben Lrkezdst is igdnybe vesz, 50%u-os tdrltdsi dlj kedvezmdnyt kell biztosltani (a
gtermekekvddelmdr6lds agtdmilgtiigazgatdsr6lsz6l6 1997, dviXXX. tdrvdny (Gyvt.) 151. f (5) bekezdds a)-b) pontla.)
5, Kijelentem, hogy

gondozom,
fogyatekos

a) gyermeke(i)met egyediil6ll6kdnt
b) gyermekem tart6san beteg, illetve s0lyosan
c) a nagykorfv6 v6lt gyermek a 3/A es 3lB tilblinat 3. pontj6hoz kapcsolod6 megjegyzesben

foglalt feltdteleknek

megfelel,

d) a kiskorri gyermek(ek) csaliidbafogad6 gy6mul rendelt hozziltartozoia

vagyok.

!
!
!
tr

(Aktudlis rdsz X-szel jel6lend6!)

6. (Kizdr6lag az 5. d) pont bejeltil6se esetdn kitdltendo!)
6/a.

Alulirott, mint a kiskorf gyermek csal6dbafogad6 gy6mkent kirendelt hozziiartozoja, kijelentem, hogy

tr nyugell6t6sban,
E megv6ltozott munkakepessdgri szemelyek ellat6s6ban (pl. rokkantsdgi ell6tas, rehabilitdcios ellat6s),
E korhatiir elotti ell6t6sban,
E szolg6lati j6rand6stigban,
fl balettmtiv6szeti 6letjaradekban,
E 6tmeneti biny ilsziilraddkban,
tr idoskorirak j6raddk6ban, vagy
tr a nyugdijszeni rendszeres szoci6lis ell6tasok emeleserol sz6lo jogsza66ly haltilya al6tartozo ellat6sban
rdszesiiltik. (A megfelel6

rdsz

jel\lendS, afolydsitast igazol6 irat csatoland6!)

6lb. Agyim ds a gy6ms6gal6helyezett gyermek(ek) kdzti rokons6gi fok:
6 I c. A gy 6mrendel6s oka:
6ld. A gy6mrendel6 hat6s6g megnevezdse es a gy6mrendelo hat|rozat iktat6sz6ma:
*6/e. Alulirott gy6m, a gyermek(ek) tart6s6ra kotelezett vagyok, mert

E
E
E
*61f. tr
(*Ahudlis

tart6si kcitelezettsegemet jogeros bir6s6gi dcintes kimondja, vagy
a gyermek(ek) szi.ilei nem elnek, vagy
a gyermek(ek) sziilei a gyermek(ek) tart6s6ra nem kdpesek, mert

Alulirott gy6m nem vagyok a gyermek tart6s6ra kcttelezett.

rdsz X-szel

ielblend6!)

B. Jdvedelmi adatok

A k6relmez6vel
A k6relmez6vel
kiiziis h6ztart6sban ktiziis h6ztart6sban Osszesen
k6relmez6
6lti egy6b rokon
6lti hdzast6rs
iiivedelme
jiivedelme
j0vedelme
(6lett6rs)

A

A jbvedelmek tipusai

. Munkav iszony b6 l, m unkav dgzdsre/fo glal koztat6s ra
ir6nyul6 egy6b jogviszonyb6l szhrmaz6 jdvedelem 6s
t

Iirypenz
2. T6rsas es egyeni v6llalkoz6sb6l, ostermel6i, illetve

szellemi ds m6s dn6ll6 tev6kenys6gb6l szitrmaz6

ldf"dqg*

3.

_

Nyugell6t6s, megv6ltozott munkakdpessdgu
szemdlyek ell6t6sai (pdld6ul rokkants69i ell6t6s.
rehabilit6ci6s ell6tds), korhat6r elotti ell6t6s, szolg6lati

kapcsol6d6 tdmogat6sok (ktilondsen: GYED, GYES,

GYET, csal6di

pO1l

9l.CV

eq9!t{6s

d

ij,

6rv ae

II

6tas

)

5. 0nkorm6nyzat,16r6si hivatal 6s munkaiigyi szervek

turtar-'l
o't

9rr:ql lnzelese!

slu

tt

l

7. A csal6d cisszes nett6 jovedelme

8, A
i

I

csal6d cisszes nett6 idvedelmet csdkkento

tdnyezok (fizetett tart6sdij 6sszege)
Egy forejut6 havi csal6di nett6jdvedelem (ilg,tintdz6 tt)lti

Ft/h6

ki !):

(Megiegtzds: A kdrelemhez meildkelni keil a jovedelemnyilatkozat t-6. pontjaban feltilntetett jdvedelmek valodisdgdnak
igaiUsara szotgtilo iratokat, kiveve 20t3. jillius t-jetdl a csalddi p1ttik ds a GYES igazoldsdt, amennviben azt nem
iunkdltat1i kifizitdhelyfoly6sitja, valamint a GYET d.s afogtatdkossdgi tdmogatds (FOT) igazoldsdt')

C. Vag]'oni adatok

Ingatlanok

l. Lakristulajdon

6s lak6telek-tulajdon (vagy 6lland6, illetve tart6s haszn6lat) cime:

vdros/kdzseg

hsz. alapteriilete:

ritlutca

Ft.

Becsi.ilt forsalmi 6rtdk:

2. Udiilotulajdon 6s i.idtilotelek-tulajdon (vagy 6lland6, illetve tart6s haszn6lat) cime:
hsz. alapteriilete:

fiVutca

m2,

a szerzes ideje:

tulajdoni hanyad:

Ft.

Becstilt forgalmi 6rtek:

v6ros/kcizseg

-,

(26(kerti
3. Egydb, nem lak6s celifra szolg6l6 dpiilet-(epi'iletrdsz-)tulajdon (vagy 6lland6 haszn6lat) megnevezdse

cime:

dpitmdny, mtihely, iizlet, miiterem, rendel6, gar6zs, stb.):

riVutca

hsz. alaPterijlete:

ut/utca
Becsi.ilt forealmi 6rtdk:

6l

I

and6 haszn6l at) megn evez6se
hsz, alaptertilete:
Ft,

a szerzes ideje:

tulajdoni h6nyad:

Ft

Becsiilt forgalmi ertdk:
4. Termofcjldtulaj don (vagy

m2,

-,

:

m2,

v6ros/kcizseg

ctme:

v6ros/kdzseg
a szerzes ideje:

tulajdoni h6nyad:

-,

Egy6b vagyontr{rgYak
5. Gdpj6rmu:
rendsz6m

a) szem6lygdpkocsi:

ilpus

gy6rt6si 6ve:

a szerzes ideje:

Ft

Becsiilt forgalmi 6rt6k:

tipus

b) tehergdpj6rmti, autobusz, motorkerdkp6r, vizi- vagy egyeb j6rmu:

rendsz6m, (rendsz6m nelktili g6pek eseten

-

a

gyart6si vagy azonosit6 sz6mot

kell felt0ntetni):

a szerzes ideje:

gy6rtasi dve:
Ft

Becstilt forgalmi drtdk:
Osszes vagyontSrgy (Ugtintdz6 tolti ki!)

A gondoz6 csaliid dsszes vagyon6nak becsiilt forgalmi erteke
Ft
Egy fore juto forgalmi 6rtdk:

(I

Ft

.+2.+3.+4.+5'):

ik, akkor

a

ds dllaPota
sze r i nt

i e rtd ke t

ke I I fe

ltantet

n i.

)

Egy6b nyilatkozatok
Felelossdgem tudat6ban kijelentem, hogy

eletvitelszertien a lak6helyemen vaw atart6zkod6si helyemen dlek
lakd
(a megfeletd r6sz aldhilzand|, ezt o nyilatkozatot :sak oibon nt esetben kell megtenni, ha beielentett
tart1zkodds i hel lyel

€s

re nde I kez i k),

kdzdlt adatok a val6s6gnak megfelelnek
vddelmerol ds a gydmtigyt
Tudom6sul veszem, hogy a kdrelemben kcjzdlt adatok val6dis6g6t a gyermekek
hat6sk6rt gyakorl6 szerv - aNemzeti
igazgatitsrol szol6lgg7. dvi XXXI. tdrveny l3l. s (5) bekezdese ilapj6n a
ftian - ellenorizheti'
Ad6- ds V6mhivatal hat6sk0rrel es illetekessdggel rendelkezo adoigazgat6s6ga
tortdno felhaszn6l6s6hoz'
sordn
eljaras
igazgalilsi
Hozzitjirulok a kerelemben szereplo adatoknak a szocialis
a

szeres
elleni

dvezm6ny megdllapitdsa
lemondok'

a

!)

szove

rrtitO

(.t laabafogado

irrinti k6relmemnek

teljes

gy6m) 6s a nagykorirv6 v6lt gyermel<
al6irdsa

tcnzolAs

MUNKALTAToT

(a kerelmezo jcivedelme)
Ndv

Munkdltat6 megnevezdse:

Lakcim:
alatti lakos jcivedelmenek igazolhsa
Munkaviszony kezdete:
Igazoljuk fent nevezett munkav6llal6nk utolso havi kereset6re, jiivedelm6re vonatkoz6 adatokat.

Ebb6l levondsok
3z6mfejtett
Ev

munkabdr,

h6nap

tfppEnz

Sz6mitoff nett6 j civedelem

Szem6lyi

jiivedelemad6

Eg6szs6g-

Nyugdfjjd rul6k

biztositdsi

j6rul6k

Munkae16piaci jdrul6k

Ta

rtf sdij

,- Ft.

:

A k6relem benyrijtds6nak h6napjdt kiizvetleniil megekiz6 l2 h6nap alatt szerzett p6nzbeli 6s term6szetbeni b6ren
kiviili juttatfs (pl. 6tkez6si hozzijdrul|s, iidiilesi cse[<k, iskol6ztat6si t6mogatris, internet hozzitlilrul|s, utazds i
,- Ft

kdltsegt6rites stb.) t/12-ed r6sz6nek nett6 iisszege:
*
Jelen szem6ly jOvedel me kiizfoglalkoztat6sb6l sz6 rmazik-e? :

nem

igen

P.H
munkaltato al|irdsa

MUNKALTATOI TGAZOLAS
(a k6relmez6 h6zastarsa vagy elett6rsa jdvedelme)
Nev:

M unk6ltat6 megnevezdse:

Lakcim:

alatti lakos jovedelmenek igazoldsa
Munkaviszony kezdete;
Igazoljuk fent nevezett munkav6llal6nk utols6 havi kereset6re, jiivedelm6re vonatkoz6 adatokat.

Ebb6l levon6sok
Ev
h6nap

Szdmfejtett
munkab6r,
t6ppEnz

Szem6lyi

Nyugdfj-

jiivedelemad6

jdrul6k

Eg6szs6g-

biztositfsi

jdrul6k

Munkae16piaci j6rul6k

Ta

rt6sdij

Sz6mitott nett6 jdvedelem:

A k6relem benyfjt6s6nak h6napjft kiizvetleniil megelilzo l2 h6nap alatt szerzett p6nzbeli 6s term6szetbeni b6ren
kiviili juttatds (pl. 6tkezesi hozz616rul6s, iid0lesi csekk, iskolaztatasi t6mogat6s, internet lto zzil 6r ul its, utazisi

-Ft

kdltsegt6rites stb.) l/12-ed r6sz6nek nett6 iisszege:
*
Jelen szem6ly jtivedelme kiizfoglalkoztatdsb6l sz6 rmazik-e? :

rgen

nem

P. H.

munk6ltato al6irdsa
*a mesfelelo v6lasz al6hirzand6

B

IAB

Alulirott kdrem, hogy gyermeke(i)m/a gy6ms6gom al6 helyezett gyermek reszere/rdszemte

(az aktudlis rdsz X-el

jetdlend1) a hdtr6nyos, halmozottan h6tr6nyos helyzet fennf 116s6nak meg6llapit6stit

l. NYILATKOZAT iskolai vdgzetts6grol

g,takorolja
(A nyilatkozat megtdtele onkentei! Amennyiben a szi)l6ifeti)gteleti jogot a gtermeket egyiltt neveLd mindkdt sziil,
m i ndki t sziiI 6 ne k kiil O n- kil I a n ny i lat koz n ia ke I I !)

tr

Kijelentem, hogy a k6relem benyujt6s6nak idopontj6ban legfeljebb alapfokri iskolai vegzettseggel rendelkezem.

sziilo alair6sa

sziilo / csal6dbafogad6 gy6m al|irdsa

tr

Kijelentem, hogy a k6relem benyujtds6nak idopontjdt megelozo
6ll6skeresokent nyilv6ntatott szemdly vagy ok.

16

h6napon beliil legat6bb 12 honapig

sziilo al6ir6sa

sztilo / csal6dbafogad6 gy6m al6ir6sa

Kijelentem, hogy a kerelem benyrijtas6nak idopontj6ban a gyermek(ek) a telepiilesre vonatkozo integrdlt
komfort
v6rosfejleszt6si strifegia szerinti szegrig6tumnak nyilv6nitott lak6kdrnyezetben, vagy fdlkomfortos,
az
biztositottak
n6lktili vagy sziiks6glak6sban, illetve olyan lak6sk0riilmenyek kdzott el, ahol korl6tozottan

tr

egdszsdges fej loddshez sziikse ges fel tdtelek

A bolcsode, neveldsi-oktat6si, felsooktat6si
intdzmdny teljes neve, ahol a gyermek
bolcsodei. 6vodai ell6t6sban reszestil vagy a
tanul6, hallgat6 tanul

AzinlezmenY clme
(iranyit6szam, telepiilesnev, utca, h6zszdm)

adattartalma megegyezik a
ott A lap J. pontiahan .fogtatt
ephelye is van, azt a nevet d
tanul6, hal I gat6

td ny le ge se n

kedvezmdn;1

a neveld'si'

a

gglermek'

i dr )

3. Egydb nyilatkozatok
Felelossdgem tudat6ban kijelentem, hogy a kOzdlt adatok a val6s6gnak megfelelnek'

szi.ilo (csaladbafogado gy6m) es a nagykoruvd valt gyermek

al6irasa

TAJEKOZTATO
B lap
Amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvddelmi kedvezmenyre val6 jogosults6ga m6r a h6tr6nyos, halmozottan
h6tr6nyos helyzet fenn6ll6s6nak megallapitas6ra ir6nyr"116 l<6relem benyfijtasat megelozoen megallapitasra kertilt, a B lap
on6fl6an is benyujthat6oly m6don, hogy ahhozkitciltvecsatolni kellazA lapA.Szemdlyi adatokravonatkozo reszenek l-3.
pondait tartalmaz6 r6szet.

Hftrdnyos helyzetii gyermek:

az a rendszeres gyermekv6delmi kedvezmenyre jogosult gyermek, aki eseteben azalabbi

kdlmdnyek kdztil e&v fenn6ll:

.
.

a rendszeres gyermekvddelmi kedvezmeny igenylesenek idopontjdban a gyermeket egy0tt nevelo mindket szlilo,
gyermeket egyedtil nevelo sziilo, illetve a csal6dbafogado gyam legmagasabb iskolai vegzettsege alapfoki
(alacsony iskolai vdgzettstig, melynek igazolclsct a kirelmen megtett )nkdntes nyilcttkozcrttctl tOrtdnik)

a

-

a rendszeres gyermekvedelmi kedvezmdny igenytesdnek idopontj6ban a gyermeket nevelo sziilok b6rmelyike vagy a
csal6dbafogado gy6m a szoci6lis torvdny szerinti aktiv korriak ellatdsara (foglalkoztatAst helyettesito tdmogat6s vagy

rendszeres szoci6lis seg6ly) jogosult vagy a kedvezmeny igenylesenek idopontjat megelozo l6 honapon beliil
legal6bb l2 h6napig 6ll6skeresokent taftotta nyilv6n a munkaiigyi kdzpont - (alacsony ftiglolkoztatottsdg, melvnek
fenndlldsdt az eljdr6 hat1sdg ellen6rzi)

.

a gyermek szegreghtumnak nyilv6nitott lalcokornyezetben, vagy az eljaras sor6n felvett l<ornyezettanulmdny szerint
f6lkomfortos, komfort ndlkiili vagy sziiksdglak6sban, illetve olyan lak6skor0lmenyek kcizott el, ahot korl6tozottan
biztositottak az egeszseges fejlodeshez sziikseges feltetelek - (eltigtelen lakokdrnyezet, ille|e lakdsk)rl'ilmdny)

rendszeres gyermekvedelmi kedvezmenyre jogosult gyermek. akr
eseteben fenti h6rom kciri.ilnreny kciztil (alacsony iskolai vdgzettseg; alacsony foglalkoztatottsdg; elegtelen lakokornyezet,
lak6skdriilmdny) legal6bb ketto fenn6l l.

Halmozottan h6trdnyos helyzetii gyermek: az a

Alapfokri iskolai v6gzetts6g: a koznevel6srol szolo 20 ll. evi CXC. torveny alapjan a nyolcadik evfblyan sikeres elvegzeserol
ki6llitott bizonyitv6ny - iskolatipustol fiiggetleniil - alapfokir iskolai vegzettseget tanfisit.
(Pt. egt 9. dufolyam elvdgztlse, vag) eg/ ki)zdpfokti oktatdsi intdzmdny par osztdlydnak elvdgzdse a kdzdpfokti vigzettstlg
megszerzdse ndtkiit az

alapfokti vtigzettsdget nem befolydsolja, hiszen ezek vdgzettsdgi szintet nem emelnek.)

