FORMANYOMTA TVÁJVY
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához iv
felülvizsgálatához (A lap), iv a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet
fennállásának megállapításához (B lap)
A) lap
Alulirott kérem, bogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapítani
szíveskec~enek.
I) Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve’
Születési neve
Anyja neve’
Születés helye, ideje
Lakóhely.
település

DODD

irányítószám
utca/útitér

bázszám

épület/lépcsőház

emelet, ajtó.
Tartózkodási hely: 0000 irányítószám
település

utca/út/tér

házszám

épület/lépcsőház

emelet, ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett
lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TÁJ): 000-000-000
Telefonszám (nem kötelező megadni):
E-mail cím (nem kötelező megadni)’
2. A kérelmezővel a kérelem benyi~tásának időpontjában közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók száma’
fő

3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy
főre jutó jövedelem számítása szempontjáb6l figyelembe vehető közeli hozzátartozók
(gondozó család) adatai (a 3/B táblázatot kell kitölteni, ha a jogosultság megállapítását
nagykorú gyermek. saját jogán kérelmezi!):

3/A táblázat:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

házastársa,

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TÁJ)

élettársa
egyéb rokon
akinek
itartásáról
gondoskodik)
gyermekei

3/B táblázat:
Név

szülő

Születési hely, idő

Anyja neve

Társadalombiztosítási

Azonosító Jele (TÁJ)

;zülőliázas
társa/élettársa

kérelmező

;estvérei

Mee’jegi’zés:
A 3/A táblázat 2. pon~/ában a táblázat ]. ás 3. pontjába neni tartozó, a házassógról, a
családtól ás a gi’úmsógról szóló 1952. évi iV lön’énv (C’sjt.) alapján a szülő’ ~vgv lzá:astá;’sa ól/al
e/tar/alt rokont kell/’eI/ünte;ni.
A 3/A ás 3/B láb/ám! 3. ponUában a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező’
gyermeket; a 23 éi’esnélJiatalabh, önálló kereset/el new ‚‘endelke:ó’, nappali lagoza/on középfokú
ta,n’In,ani’okat folytató ~vernzeket: a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel new rendelkező,
felsőoktatási intézmény nappali ragozarán tanzílniánvokatfolviató gyermeket: továbbá kojí,atárra
tekintet nélkül a tartósan beteg, i/le/re súlyosan Jbg”atékos g’ernzeket kell Jkltüníerni.
Gye,’nzekeken a kérelniezó’ szülő’ i’é;’ szerinti, örökbe tbgadou. ia/am/nt a /zázasrá,’s és (íz életrú;w
gyermekeit egyaránt érteni kell.
-

-

4. Kérem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság első
alkalommal történő megállapítása esetén a jogerős határozat egy példánya az intézményi
gyermekétkeztetés biztosítása céljából az alábbi gyermek(ek) vonatkozásában az ellátást
biztosító intézmény részére megkiildésre kerüljön:

Gyermek neve

A gyermekétkeztetést
biztosító intézmény
teljes neve

településnév, utca,

A gyermek az
intézményi
éticeztetést
igénybe veszi (a
megfelelő válasz
aláhúzással

házszám)

jelölendő)

A gyernekétkeztetést
biztosító
intézmény címe
(iáítóá

igen/nem
igeninem
igen/nem
igen/nem
Afegjeg~’zés: A rendszeres gyermekvédeinzi kedvezn,é;,vbe,z részesülő bölc~ődés, óvodás, 1-8.
é’jblyanzon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevíL J’ogyatékos gyermek számára nappali
el/á tást nyújtó, a szociális igazgatásról és szociális eUátásokról szóló 1993. évi iii törvény hatálya
alá tartozó intézményben elhelyezett 0-14 éves korú gyermek számára az étkeztetést
térítésmentesen kell biztosítani. Továbbá a rendszeres gi’ernzekvéde/mi kec/veznzén ben részesülő’
gyermek és tanuló (14-18 él) számára, anz.ennyiben az intézményben étkezést is igénybe vesz. 50%os térítési dQ kedvezményt hell biztosítani [a gyermekek véde/mn érő! és a gvánmügvi igazgatásról
szó/ó 1997. évi)’WJ tön’ény 15L,~’V (5,) bekezdés a,)-b)pongaj.

5. Kijelentem, hogy
a) gyermekemet, gyermekeimet egyedülállóként gondozom,
b,) gyermekem tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,

c,) a nagykorúvá vált gyermek a 3/A és 3/B táblázat 3. pontjához kapcsolódó
megjegyzésben foglalt feltételeki~ek megfekl,
d) a kiskorú gyermek, gyermekek esaládbafogadó gyámul rendelt hozzátartozója
vagyok.
(Aktuális rész x-szeljelölendő!)

6. iKizárólag az 5. d) pont bejelölése esetén kitöltendő!)
6/a. Alulírott, mint a kiskorú gyermek családbafogadó gyámként kirendelt
hozzátartozója, Icijelentem, bogy
D nyugellátásban,
D megváltozott munkaképességű személyek ellátásában (például rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás),

o
o

korhatár előtti ellátásban,
szolgálati járandóságban,

D balettmüvészeti életjáradékban,
D átmeneti bányászjáradékban,

o
o

időskorúakjáradékában. vagy

a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá
tartozó ellátásban részesülők. (A megfelelő rész jelölendő, a folyósstás’ igazoló IraK
csatolan&$I)

6/b. A gyám és a gyámság alá helyezett gyermek, gyermekek közti rokonsági fok:
6/c. A gyámrendelés okt
6/d. A gyámrendelő hatóság megnevezése és a gyámrendelő határozat iktatószáma:

6/e. Alulírott gyám, a gyermek, gyermekek tartására kötelezett vagyok, mert
D tartási kötelezettségemet jogerős bírósági döntés kimondja, vagy
D a g9ern’ek, gyermekek szülei nem élnek, vagy
D a gyermek. gyermekek szülei a gyermek, gyermekek tartására nem képesek, mert

(A megfelelő részjelölendő, kitöliendő!)

A

kerelmezovel

II) Jövedelmi adatok
A kérelmezővel
kozos
A
kozos
haztartasban eb
kerelmezo
haztartasban eb
hazastars
jovedelme
egyeb rokon
(elettars)
jovedelme
jovedelme
‚

„
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A jovedelmek tipusa~

‚
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Osszesen

...
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1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyból származó j övedel em
és_táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből_származó jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek ellátásai
(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs
ellátás), egyéb nyugdíj szerű rendszeres
szociális_ellátások
4. A gyermek ellátásához ás gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen:
GYED, GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj,_árvaellátás)
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres_pénzbeli_ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem,_kis_összegű_kifizetések_stb.)
7. A család összes nettó jövedelme
8. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj
összege)
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!)

Ftlbó.

Megjeevzés: .4 kérelemhez mellékelni kelt a jövec/elemnyilatkazat 1—6. poníjában J~?lÍüí7letelt
jövedelmek valódiságáizak igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pál/ék és a GYES
iga’olasat, amennyiben azt ne,,: niazikáltatói Idjizetőhely fblyósitja, valamint a GYET és a
fogyatékossági támogatás ~‘FO7) igazolását.

város/közégcíme

Ill) Vagyoni adatok

Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
út/utca

hsz., alapterülete:
év.
Ft.

a szerzés ideje
Becsült Forgalmi érték

m2, tulajdoni hányad

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:

város/község
hsz., alapterülete:
Becsült Forgalmi étték

in2

tulajdoni hányad
Ft.

út/utca
‚

év.

a szerzés ideje:

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
Becsült forgalmi érték
4.

Termőfóldtulajdon

a szerzés ideje’
Ft.
(vagy

város/község
hánya.d
a szerzés ideje:
Becsült forgalmi éitélc

állandó

út/utca
óv.

óv.

használat)

megnevezése:

hsz.. alapteruiete

m2. tulajdoni

Ft.

Egyéb vagyontá’gyak

5. Gépjármű
a) személygépkoesi~
szerzés Ideje, valamint a gyártás éve’
Becsült forgalmi érték

típus
óv.

rendszánr

a

FL

b) tehergépjárniű. autóbusz, motorkerékpár, vízi— vagy egyéb jármű’

típus:
rendszám (‘;‘e;zdszánz nélküli gépek esetén a gvárási vagy azonosító számot
kell feltüntetni)
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve
óv.
Becsült forgalmi érték
Ft.

Osszes vagyon tái~gy
(Ügvintézó’ tölti ki!)

6. A gondozó család Összes vagyonának becsült forgalmi értéke (l.+2.+3.+4.+5j:
Ft. Egy főre jutó forgalmi értékFt.
Met’iegi’zés:
Ha a Icérelozező vagy közeli liozzátarozója bárnzelv vaqvonrárgvból egynél többel re,,delkezilc
akkor a vagvonnvi/atkozat megfk/eM pont/át a vagyontárgyak szá,nával egyezően kel! kitölteni.
Ingatlan becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi é,iékét kell
jkltüntetni.
Gépjármű, termelő— ás inunkaeszköz becsült fbi-ga/mi értékként a jármű, illetve termelő— ás
munka eszköz kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

Egyéb nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijeleiitem, hogy
életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek ~‘a megfeleló’ rész
-

aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, /ia bejelentett lakó- ás
tartózkodási hellyel is rendelkezik),
-

a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem. hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131.
(5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
Kijelentem, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti
kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
-

-

‚‘Nemleges válasz esetén kéijük a szövegrészt áthúzással törölni!,)

Kelt’

szülő! családba íogadó gyám! nagykorúvá
vált gyermek aláírása

B) lap
Alul írott kérem a gyermekem, gyermekeimla gyámságom alá hetyezett gyermek
részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet
fennáHásának megállapítását
1.

NYILATKOZAT iskolai vé~zeUsé~ről (A nyilatkozat megtétele önkéntes!
Amennyiben a szülőij&lügyeleti jogot a gyermeket együtt neje/ő mindkét szűl6’ gyakorolja
mindkét szí/lőnek külön—külön nyilatkoznia kell!)

o Kijelentem, bogy a kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezem.

szülő,/csa/ádbaJbgadó gyám aláírása

szülő aláírása

2. A GYERMEK (NAGYKORÚVÁ VÁLT GYERMEK) BÖLCSŐDÉJÉRE,
NEVELÉSI-OKTATÁSI n~TÉZMÉI’WÉRE. FELSŐOKTATÁSI R’~TÉZMÉNYÉRE
VONATKOZÓ ADATOK

Gyermek (nagykorúvá vált
gyermek) neve

A bölcsőde, nevelési-oktatási,
felsőoktatási intézmény teljes
neve, ahol a gyermek
bölcsődei,
óvodai ellátásban részesűl vagy
a
tanuló,_hallgató_tanul

A
intézmény címe
(irányítószám,
településnév, utca,
házszám)

(Nem szükséges a táblázatot kitölteni, amennyiben adattartalma megegyezik a rendszeres
gyerinekvédelmi kedveznzézzv megállapítása irónt e kérelemmel egyidejűleg bezzyz~jton A) lap 4.
pot«Jóban foglalt táblázat adattartahnával. fia a nevelési-oktatási intézménynek, fklsó’oklatási
intézménynek telephefre i~ jazz, azt a ‚zn’et és címer kell ‚negadni, ahova a gyermek, tanuló, hallgató
ténylegesen Jár.

3. E~véb Nyilatkozatok
Felelősségem tudatában kijelentem. hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kell
szülő/családbafogadó gyám/nagykorúvá vált
gyermek alairasa

TÁJÉKOZTATÓ
a formanyotntatvány B) lapjáboz:
Amennyiben a gyermek, gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága már a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására
irányuló kérelem benyújtását megelőzően megállapitásra került, a B) lap önállóan is benyújtható
Oly módon, hogy ahhoz kitöltve csatolni kell az A) lap I. Személyi Adatokra vonatkozó részének 13. pontjait tartalmazó részét.
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
Eyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül e~y fennáll:
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám
legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú
(alacso,rv iskolai végzettség. melynek igazolása a
kérelmeit meg’ e/t önkéntes nyilatkozattal történik)
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő
szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult y~gy a
kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ
(álacsony foglalkoztatottság, melynek
fennállását az e~/óró hatóság ellenőrzi)
a gyermek szegregátumnak nyilvánítoti lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett
környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges
feltételek (elégtelen lakó környezet, illetve lakáskörülménv)
-

-

-

-

-

-

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül ~alacsony iskolai végzettség; alacsony
foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet. lakóskörülmény) letzalább kettő fennáll.
Alapfokú Iskolai végzettség: a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a nyolcadik
évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány iskolatípustól függetlenül alapfokú iskolai
végzettséget tanúsit.
(Pl. egy 9. évfolyam elvégzése, vagy egy középfokú oktatási intézn?énypár osztályának elvégzése
a középjhkú végzettség megszerzése nélkül az alapJbkú végzettséget nem befolyásolja. hiszen ezek
végzettségi szintet nem emelnek.)
-

-

