Bag Nagyközség Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2191 Bag, Szent Imre u. 52.
Telefon: 28/504-130
_________________________________________________________________________________________________________________

„3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

FORMANYOMTATVÁNY
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A)
lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának
megállapításához [B) lap]

A) lap
Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapítani szíveskedjenek.

Kérelmező neve (családi és utóneve): ………………………………………………..…………
Neme: …… születési helye: …………………… év: …………. hó: …………… nap: ……….
Anyja neve (családi és utóneve): ……………………………………………………………….
TAJ szám: ………………………………… Adóazonosító: …………………………………...
Telefonszáma: ………………………………..
Családi állapota (a megfelelőt aláhúzni):
nőtlen / hajadon / házas / özvegy / elvált / élettársával él / házas de külön háztartásban élnek
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………
Tartózkodási helyének a címe: ………………………………………………………………….
Jogállása (megfelelőt aláhúzni): bevándorolt / letelepedett / menekült
Házastárs / élettárs (megfelelőt aláhúzni) családi és utóneve: ………………………………….
Születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………
Neme: …… születési helye: …………………… év: …………. hó: …………… nap: ……….
Anyja neve (családi és utóneve): ……………………………………………………………….
TAJ szám: ………………………………… Adóazonosító: …………………………………...

Rendszeres gyermekvédelmi
megállapítani.
Név

Szül. hely, idő

kedvezmény

Anyja neve

az

alábbi

gyermekeimre

TAJ száma

kérem

Rokoni kapcsolat a
kérelmezővel

Hozzájárulok, hogy a kérelem elbírálása érdekében környezettanulmányt végezzenek az
általam kiadott adatokat ellenőrizzék, ill. a személyi adataimat gyámügyi igazgatási
nyilvántartásban használja.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam beírt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Jelen kérelmem és a mellékelt nyilatkozat, ill. jövedelemigazolások alapján kérem
gyermekem

(gyermekeim)

részére

rendszeres

gyermekvédelmi

kedvezményre

való

jogosultság egy ( 1 ) évre történő megállapítását.
Kelt: ………………………………………….
……………………………………………
a rendszeres kedvezményt igénylő
vagy törvényes képviselőjének aláírása

NYILATKOZAT

A)Személyes 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 benyujtásának időpontjáben a rendszeres kedvezményt kérővel
közös háztartásban élő hozzátartozók száma: ………………………………………………….
3. A Nyilatkozat benyujtásának 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, élettársa
- egyéb rokon (akinek
ellátásáról gondoskodik)
- gyermekei *:

* A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 23 évesnél fiatalabb önálló
keresettel nem rendelkező nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató, a 25 évesnél
fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi
érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermek.
A kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozat 1-8. pontban feltüntetett jövedelmek
valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

JÖVEDELEM NYILATKOZAT
A.) Személyi adatok:
1.

Az ellátást igénylő neve:
______________________________________________
2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelye: _________________________________
3. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ____________ fő
4. A 3. pontban szereplő hozzátartozók neve:
a)_____________________________ d)______________________________
b)_____________________________ e)______________________________
c)_____________________________ f)______________________________
B.) Jövedelem adatok:
A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

Közeli hozzátartozók jövedelme
a)

1.

Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz

2.

Társas és
egyénivállalkozásból
származó jövedelem

3.

Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni
értékű jog átruházásából
származó jövedelem

4.

Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb nyugdíj
szerű ellátások

5.

A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYED, GYES,
GYET, családi pótlék,
gyermektartási díj stb)

6.

Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres szociális és
pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék,
rendszeres szociális és
nevelési segély,
jövedelempótló támogatások
stb.)

7.

Föld bérbeadásából származó
jövedelem

8.

Egyéb (pl. ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)

9.

A család havi nettó
jövedelme összesen:

b)

c)

d)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………………………….. Ft / hó

e)

f)

C) Vagyoni adatok

I.

Ingatlanok

1. Lakástulajdon s lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
…………………………..város / község ………….……………………… út / utca
………… házszám, alapterülete: …………m2, tulajdoni hányad …………, szerzés
ideje ………… év. Becsült forgalmi érték*: …………… Ft. Egy főre jutó forgalmi
érték**: ……………… Ft.
2. Üdülő tulajdon és üdülőtelek tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
…………………………..város / község ………….……………………… út / utca
………… házszám, alapterülete: …………m2, tulajdoni hányad …………, 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 (zártkert, építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs
stb.): ………………………………………, címe:…………………………..város /
község ………….……………………… út / utca ………… házszám, alapterülete:
…………m2, tulajdoni hányad …………, szerzés ideje ………… év. Becsült forgalmi
érték*: …………… Ft. Egy főre jutó forgalmi érték**: ……………… Ft.
4. Termőföld tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: …………………………..,
címe: …………………………..város / község ………….……………………… út /
utca ………… házszám, alapterülete: …………m2, tulajdoni hányad …………,
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 értéke***: ……………….Ft. Egy főre jutó forgalmi érték**:
……………………. Ft.
b) tehergépjármű,
autóbusz:
:
……………………….
típus
…………………………, rendszám: ………………………………, a szerzés
ideje: …………………….. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy
azonosító számot kell feltüntetni). Becsült forgalmi értéke***:
……………….Ft. Egy főre jutó forgalmi érték**: ……………………. Ft.

III.

Összes vagyontárgy

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.
*

Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetni.
** Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni:
házastársat, élettársat, 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi,
főiskolai tanulmányait folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg.
Illetőleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-vagy más gyermekek, a Csjt. alapján eltartott
egyéb rokont.
*** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő és munkaeszköz kora és állapota
szerinti értéket kell feltüntetni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT- ban közölt adatoka
valóságban megfelelnek.

Dátum: ……………………………………….

………………………………………………..
a rendszeres kedvezményt igénylő
vagy törvényes képviselőjének
aláírása

NYILATKOZAT
Alulírott:

……………………………………………………,

Bag

………………………………………………….. utca …………….szám alatti lakos anyagi és
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:



………….

év

…………………….

hó

……….

napjától

havi:

………………………….Ft nettó jövedelemmel rendelkezem
vagy



Semmiféle

jövedelemmel

nem

rendelkezem:

…………

év

….

………………….hó ……………..napjától
vagy



………… év ……………………….. hó ……….. napjától Munkaügyi
Kirendeltségben regisztrált álláskereső vagyok.



pénzbeli

ellátásban

részesülök

……………………….

Ft

összegben
vagy



pénzbeli ellátásban nem részesülök

Bag, 20……, ………………………….hó …………..nap

…………………………………………….
nyilatkozó aláírása

NYILATKOZAT
Alulírott:

…………………….………………………………………,

Bag

………………………………………………….. utca …………….szám alatti lakos anyagi és
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ………….. év, …………………hó,
……………………. napjától egyedülálló vagyok.
Gyerektartást



kapok, ……………………. Ft összegben



nem kapok

Bag, 20……, ………………………….hó …………..nap

…………………………………………….
aláírás

Tanú 1.: _____________________________

Tanú 2.: _____________________________

Szig sz.: _____________________________

Szig sz.: _____________________________

Cím: ________________________________ Cím: ________________________________

B) lap
Alulírott kérem a gyermekem, gyermekeim/a gyámságom alá helyezett gyermek részére/részemre
(a megfelelő aláhúzandó) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának
megállapítását
1. NYILATKOZAT ISKOLAI VÉGZETTSÉGRŐL (A nyilatkozat megtétele önkéntes! Amennyiben a
szülői felügyeleti jogot a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő gyakorolja, mindkét szülőnek
külön-külön nyilatkoznia kell!)
□ Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezem.
.................................................................
szülő/családbafogadó gyám aláírása

............................................
szülő aláírása

2. A GYERMEK (NAGYKORÚVÁ VÁLT GYERMEK) BÖLCSŐDÉJÉRE,
NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE, FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉRE
VONATKOZÓ ADATOK
Gyermek (nagykorúvá vált
gyermek) neve

A bölcsőde, nevelésioktatási,
felsőoktatási intézmény
teljes neve, ahol a gyermek
bölcsődei, óvodai
ellátásban részesül vagy a
tanuló, hallgató tanul

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

[Nem szükséges a táblázatot kitölteni, amennyiben adattartalma megegyezik a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt e kérelemmel egyidejűleg benyújtott A) lap 4.
pontjában foglalt táblázat adattartalmával. Ha a nevelési-oktatási intézménynek, felsőoktatási
intézménynek telephelye is van, azt a nevet és címet kell megadni, ahova a gyermek, tanuló,
hallgató ténylegesen jár.]

3. EGYÉB NYILATKOZATOK
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt, .............................................

.......................................................................
szülő/családbafogadó gyám/nagykorúvá vált gyermek
aláírása

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 csatolni kell az A) lap I.) 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 igénylésének 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 (foglalkoztatást
helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a
munkaügyi központ - (alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi) ,
c) a gyermek szegregátumnak 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 iskolai
végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább 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 az alapfokú végzettséget nem befolyásolja,
hiszen ezek végzettségi szintet nem emelnek.) ”

