
FORMÁN YOMFA TVÁNY
a rendszeres grernieícvéde[mi ked”ez,nénr ‘negdUapí’ósához és feUlhiugólatához f4) /apJ, valamint a

I, ótrónpos, ?) atmozottan hótrónros Ii elrzet feíználIcísán ak nzegáUap[tdsólzaz fB~ lapJ

A) lap

Alulírott kérem. bogy gyermekem. gyernwkeim részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres
gyermekvédeluti kedvezményre való jogosultságot megállapítani szíveskedjenek.

I. Személyi adatok

I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:

Születési neve-

Anyja neve

Születés helye, ideje

Lakóhely: EJ D D D irányitószám település

utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet, ajtó

Tartózkodási hely: D D D D irányítószám település

utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet, ajtó

(A lakóhely ás a tartózkodási heti’ niegadásakor a lakcímnyilvántar’ásba bejelentett lakóhelye’, tartózkodási
helye’ kellfeltüntenzi.)

Társacialumbiztositási Azonosító Jele (TAJ): DDD-DDD—ODD

Állampolgársága-

(Nenz nzagvar állampolgár esetéiz /&/ kell lutz! efizi. ha a személt’ bevándorol’, letelepedett. olrahzza:ou ragl
menekül’ jogállású.)

Telefonszám (nem kötelező megadni)

E—mail cím (nem kötelező megadni)-

2. A kérelmezővel a kérelem henvújtásának időpon~ában közös háztartásban élő közeli hozzátartozók
száma Fő.

3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő (egy lakásban együtt lakó.
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezö). az egy Főre jutó jövedelem számítása
szempontjából flgyelembe vehető közeli hozzátarozók (gondozó család) adatai:



3/A táb ázat:

Neve es szuletesi neve Szuleiesihtlvide~J Anyja neve Allimpolgitsigi 1doi1~biztO5ttisiAzoiWsito

. 1-lúzasiársa, élettársa

2. E~yeb roko ii (ak nek
cl lailas/irú I ~OildOSl’Od 1’) __________________________________________________________

3 (J’ei ‚nekei

3/B ~ábIózm: (a 3/B iábIá:a’ur kell ki’u/ie,,i, /ia ajugusulíság niegd/lupüásá, iici~kuri~ gyermek, s’~áf jogán kéiehne:i!)

Neve és születési neve Születési hely~ cleje Anyja neve Állampolgársága Társadalombiztosítási Azonosító

I. jele (1 Aj)

-~ D5D-DLü-rn~
. Szu lo Ii azasiarsa/e I ettarsa

~-;
‚. Kerelinezo testverei

—-~____ DüLJ-ÜDLJ-DuD

LJLJEi-DLJS-LJLJD

ilI’~jegizé.-,:

31-i i’;hh;~’,~ 1 jnni’j’ihw; cl i’ihl’b’a I és 3 /)vIliJ’ibc( ‘lel?) icuio:o. a PolgciII iáivénvkö’ivv,-ű/ s:óló 20/3. évi !~. lörvény ;Vegve’Ii/c Kö,,vve cdapjc6z a s:,ilű
‘‘/1 /IcCcI.’lcU ‚tI ‚ili’i/ ‚‘li’vi,iii í-o/’,nii hell /eltWIle(lIi

2 . I JA-i é5 3/Ii rábl’;zaí 3 poii’j’ihan a 211 t~ ‚‘eS,?t’I /ic’iczlabb. on’i/Ió he;eseue/ ne,,; ‘enc/elIce:ő gveI-Jne/wi; a 23 évesnél Jwuikbb. önálló lcereseuel I leli,
I ei/’ (e/Á cc 0. lI’ Ip)’ i/i ulcic 0’ ni’,i I/WI el i’Úe s:eI /Hi / ‚nII,/iI ‘cini’oI” it /olt’icuó /~i Yl we/wi (i/appall tagi):’ i/oil kö:épJb /ui is/w/cibc in, s:a/d’ ép:6 il /Íé: H I~l a ben ian l/ó

e,clIIIcl(efl. LI 25 é,esnél JiU/’I/Ubb, 01ML/ó hej-esettel He,,? ‘e,zcle/he:J Je/sűnhi’ucisi iilié:n,énv nappali iago:aián icunjínzánvok’,’ jb/i’wtó gvei-welcet; 1oi!cUlh’í
lw/LW lonci tehi,iei izé/hit! ci i’níóScIIl beteg, i//e lie sólios»ii ./ógv’uékos gve’n;ehei /w/ljéliíinietni. Gyei-welcelcen a /cérehne:ő szülő vér s:e,-inti. ö,-ö/che Jögac/on.
cc I/c win 11’i li’cosi’ii s es cl: éle ((új-s gyei i,ie Á cit egi”irúi II éli CIII Ice/I.

3 I JA-i i!5 3/Ii ráhIóz’,, .. - I /lainpoig átsú go os:/op’íbcni cl lieu; l’kl~ -cli ci/l’I1II/)o ig’); esetén Jel /cell Íüiiie liii (C! is, /ic! cl se,iiélv hevú,u/wo/i. /eielepe’/eu.
»1 ‚i/nio: oil I -‚ i/i - lIle, zek li/I ‚‘ ogcillcisz



4. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság első alkalommal történő megállapítása
esetén az intézményi gyemiekétkeztetés biztosítása céUából az alábbi gyermek(ek) vonatkozásában kérem
ajogerős határozat egy példányának megkűldését az ellátást biztosító intézmény részére:

Gyermek neve A gyemiekétkeztetést A gyemiekétkeztetést biztosító A gyermek az
biztosító intézmény intézmény címe (irányitószám. intézményi

teljes településnév, utca, házszám) étkeztetést
neve igénybe veszi (a

megfelelő válasz
aláhúzással
jelölendő)
igen/nem

igen/nem

igen/nem

( igen/nem

i1’feziezvzés: A rends; eres gvermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, l—S. é’jolyamon nappali
rendszeri? iskolai oktatásban részt vevő, valamint a rendszeres ~ermekvéde/mi kedvezményben részesüló~ Jogvatékos
gyermek számára nappali e/látást nvz~jtó. a szociális igazgatásról ás szociá/is ellátásokról szóló 1993. évi f/f törvény
hatálya a/á tartozó intézményben e/helyezett 0-14 éves korú gverniek számára az étkeztetést térítésmentesen kell
biztositanL Továbbá a ‚-end,s-:e,’es gverme/cvédelmi kedvezményben részesülő l-S évfolvamonfelül nappali rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, amennyiben az intézményben étkezést is igénybe vesz, 50%-os térítési
dU kedvezményt kell biztosítani fa g”ermekek védelméről és a gyámügvi igazgatásról szóló / 997, évi .‚X\L 10,-vén”
2l~B. ~ (I) bekezdés a) pont aa) olpon~a. b) pont ba) alpontja, c) pon~a és (2) bekezdés a) ponfja].

5. Kijelentem. hogy
a) vyerrnekemet. g» e:—’nekeimet egyedülállóként gondozom,
6) gyermekem tartósan beteg. illetve súlyosan fogyatékos.
c) a nagykorúvá vált gyermek a 3/A és 3/B táblázat 3. pontjához kapcsolódó megjegyzésben foglalt

feltételeknek megfelel.
cl) a kiskorú gyermek. gyermekek családbafogadó gyániul rendelt hozzátartozója vagyok.
(1k/udlis rész x-szel jelölendő’)

6. [Kizárólag az 5. d) pont bejelölése esetén kitöltendő!J

6/a. Alulírott, mint a kiskorú gyermek családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozója. kijelenteni.
hogy

o nyugellátásban.
o megváltozott munkaképességú személyek ellátásában (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs

ellátás).
o korhatár előtti ellátásban.
o szolgálati járandóságban.
O táncmüvészeti életjáradékban.
o átmeneti bányászjáradékhan.
o idöskorúakjáradékáhan. vagy
o a nyugdíjszerű rendszeres szouális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó

ellátásban
részesülők. (A megfelelő “es: /e/olL’;i’lo, ‚1 tnl’vsítúst iguzo/ó ii-al csatolandáfi

6/b. A gyám és a gvániság alá bel’ ezen g~ ermek. g~ en’nekek közti rokonsági íok:........,...,,...,.....
6/c, A gyámrendelés oka’
6/d, A gyámrendelő hatóság uew’e\ ezése és a gvámrendelő határozat iktatószáina’



6/e. Alulírott gyám. a gyermek. gyermekek tartására kötelezett vagyok. mert
o tartási kötelezettségemet Jogerős bírósági döntés kimondja. vagy
o a gyermek. gyermekek szülei nem élnek. Vagy
o a gyermek. gyermekek szülei a gyemiek, gyermekek tartására nem képesek’ mert

(Á megfelelő rés: jelölendő ki/öltendő!)

[1. Jövedelmi adatok

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességő
személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás)’ korhatár előtti ellátás,
szolgálati járandóság. táncművészeti életjáradék’
átmeneti bányászjáradék. idöskorúak járadéka. a
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
emeié,aról szóló jogszabály hatálya alá tartozó
ellátás
1. A gyermek ellátásához és gondozásához

kapcsolódó támogatások [különösen:
gyermekgondozási díj (GYED),
gyerniekgondozást segítő ellátás (GYES),
gyermeknevelési támogatás (G YET), családi
pótlék, gyermektartásdij, árvaellátás]
5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami
Foglalkoztatási szerv által Folyósított rendszeres
pénzbeli ellátások
6 Egyéb jövedelem ( különösen: kapott tartás-,

ösztöndij, értékpapírból származó jövedelem. kis
összegű kiflzetések stb.)

7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő
tényezők ( fizetett tar ásdíj összege)

Eg\ l’öre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki ) Ft/hó.

‚1ieajeai—é~ .1 képc’lenzlze: me/lékeliii kell cijd’’etlelenun’ilarko:w / -ó ‚‘ nuja/”n /eltione/eri /ci’edeli;zek
\‚i/á(l!s’h~’h;uk ‚s~co/ásJ;o s:olgá/ó /ca/okaf, kivéve a családi pár/ék ás a grcrozi’kgoíuío:á!í .wgííő ellátás
ru) ‘ES; n’c il’?.’át, cu;i”iuii ‘/hen ci:! new mwikólícnái kí//:erőhe/i’ loli ‘Úviija, ‚‘(l/’onnz’ ‚1 t~i’e ‚‚nek,;e’’e/es(
ÍWJI( )5~’ÍtJ.\ it;) EJ~ ~‘ ‚1 /o~”/éko.vsúgJ íw;zogu/os íR )T igu:ol’z’ur

A A kérelmezővel
.‚. . . A kérelmező kérelmezővel közös háztartásban élőAjovedelmek tipusat ‚ . Osszesen

jovedelme kozos egyeb rokon
háztartásban élő jövedelme

házastárs
(élettárs)

Jövedelme
I. Munkaviszonyból’

munkavégzésrelfoglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem



III. Vagyoni adatok

ingatlanok

I. 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 érék 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.

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.

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése címe:

város/község út/utca hsz.,

alapterülete: rn2, tulajdoni hányad a szerzés ideje- év.

Becsült forgalmi érték Ft.

Egyéb t’agvontárgvak

S. Gépjármü

a) személygépkocsi típus rendszám~ a szerzés ideje.

valamint a gyártás éve- év.

Becsült forgalmi érték Ft.

b) tehergépjármú. autóbusz. motorkerékpár. vízi- vagy egyébjámiű tipu~

rendszám (i-ends:ánz nélküli gépek esetén a gt’á;iási yogi’ azonosító számot kell/éltüntetni a

szerzés ideje. valamint a gyártás éve év.

Becsült forgalmi érték Ft.

Oss:es yogi ‘ontórgv
(Ugvitzté:ő tölti kit)

6. A gondozó család összes ‘.agyonának becsült forgalmi értéke (l.+2.+3.÷4.+5. Ft. Egy
förejutó forgalmi érték Ft.

;Wez/ezrzés:
Ha a kérelme:ő ing’- kezeli luc:átarto:o/a húrnzel’’ ‚vg’-ontargvhól egynél Ia/i/,el rendelkezik. akkor a

‘‘agro;nnilatko:at niegleleló punt/at a ‚‘‚ig’-oiuát-gvak s:ónzá’al eg’e:ően kell kitulienh
ingatlan bees alt hngalna en eke Iwni a: inga//annak a településen s:okú~us luigalnti értékét kell

feltünietni.
Gépjármű. íen jelű- é.’ ;nia,lie.cku: bees alt /orga/nil értékeként a j’hiiiz7 illetve ternielő— L~v

inzuzkaes:ko: kuj’’ és dl/a/N in ‘:L’ijitIi ~iteket kell /el/ante/ni.



Egt’éb n;’Uutkazatok

I. Felelősségem tudatában kijelentem. hogy
a) életvitelszerúen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megrelelő rész aláhúzandó’ azzal’

hogy ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni’ ha bejelentett lakó-és tartózkodási hellyel is
rendelkezik)’

bi településszintű lakóhellyel rendelkezem [akkor kell aláhúzni’ ha lakóhelyeként a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásában a bejelentett település neve (a fővárosban a kerület
megjelölése) szerepel; ebben az esetben az „I. Személyi adatok” pont I. alpontjában a „Tartózkodási hely”
rovatban azt a címet ke[l feltü~tetni’ ahol bejelentés nélkül, életvitelszerűen tartózkodik],

c) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
2’ 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 adó- és
vámigazgatósága útján - ellenőrizheti.

3. 1-lozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Kel

szülő/családbafogadó gyám/nagykorúvá vált gyermek
aláírása



B) lap

Alulírott kérem a gyermekem, gyermekeim/a gyámságom alá helyezett gyermek részére/részemre (a
megfelelő alálzú:andó) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítását

1. NYILATKOZAT [SKOLAI VÉGZETTSÉGROL (A nvilatko:a’ megléte/e önkémes! Ametin i/ben a
s:ülői felügi’eleti jogot a gyermeket együtt nevelő ‚nh,clkéí s:ülő gyakorolja, mltidké’ s:ülőnek külön—külön
n”ilalko:nia kell!)

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

szülő/családbafogadó gyám aláírása szülő aláírása

NEVELÉSI-OKTATÁSI’ SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYÉRE. FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE
VONATKOZÓ ADATOK

Gyermek (nagykorúvá vált A bölcsőde, gyermekek esélynövelő Az intézmény címe
gyenTiek) neve szolgáltatását nyújtó ntézrnény*, (irányitószám,

szolgáltató, nevelési-oktatási’ szakképző, településnév, utca, házszám)
felsőoktatási intézmény teljes neve, ahol
a gyermek bölcsődei’ óvodai ellátásban
részesül. tanoda esetén megállapodással

rendelkezik’ vagy a tanuló, hallgató tanul

Gvennekek esélynöveíős:olgálta’ását mnúj’ó inté:n;énv: 81:/os Ke:det Gyerek/id:, tanoda

f8i:’os Ke:det Gyerek/id: és ‚anoda /gén”hevétele kivételével nem s:imkséges a róbld:’uor kitolreni,
amennyiben adattartalma megegve:ik a ‚ends:e,’es gvermeln’édelzm kedve:mén’’ mególlapí/asa Iránt e
kérelemmel egyidejűleg hemn’t~j’on A) lap I po;ir/aban foglal’ táblá:ar odat’amialmá’al, Wa a nevelés!
oktatási, szakképő in’é:;nénynek. ‚/élsőok’aidsi I;mré~;zén’ nek releplzel”e is ian, ci:! a nevet és címet kell
megadni. ahova a gyermek. tanuló, hallgató ‚émn’legesemijárJ

3. EGYÉB NYILATKOZATOK

Felelősségem tudatában kijelentem. hagy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt

szülő/családbafogadó gyám/nagykorúvá vált gyermek
aláírása

2. A
ESÉLYNÖ VELŐ

GYERMEK (NAGYKORÚVÁ
SZOLGÁLTATÁSÁT

VÁLT GYERMEK)
NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÓJÁRA.

BÖLCSŐDÉJÉRE. GYERMEKEK
INTÉZMÉNYÉRE.



TÁJÉKOZTATÓ A FORMANYOMTATVÁNY B) LAPJÁHOZ:

Amennyiben a gyermek, gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságának megállapítására már a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának
megállapítására irányuló kérelem benyújtását megelőzően sor került, a B) lap önállóan is benyújtható
oly módon, hogy ahhoz kitöltve csatohi kell azA) lap 1.) Személyi adatokra vonatkozó részének 1-3.
pontját tartalmazó részét.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igény lésének időpontjában a gyermeket együtt
nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám
legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - (‘alacsony Iskolai végzettség, melynek igazolása a
kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik),

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő
szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a
kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként tartotta nyilván a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként
eljáró járási hivatala - (alacsonyfoglalkoztatottság, melynekfennállását az etjáró hatóság ellenőrzQ,

c) a gyermek szegregátunmak nyilvánított 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 lakókörnyezet. illetve lakáskörülmény,).

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony [skolai végzettség; alacsony
foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) le~alábh kettő fennáll.

Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a
nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány . iskolatípustól függetlenül - alapfokú
iskolai végzettséget tanúsít.

(Például egy 9. évfolyam elvégzése vagy egy középfokú oktatási intézmény pár osztályának
elvégzése a középfokú végzettség megszerzése nélkül a: alapfbkú végzettséget nem befolyásolja,
hiszen ezek végzettségi szintet nem enielneic)


