
Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére / részemre a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

NYILATKOZAT

Kérelem indokolása: 
I. Személyi adatok

1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását kérő 

Neve : ...............................………….................................................................................................. 

Születési neve: ………...............................................................................................................……
Anyja neve: ...……….............................................................................................................………
Születési hely, idő: ..………...............................................................................................…………
Lakóhely: ...……….............................................................................................................………...
Tartózkodási hely: ......…………............................................................................................………

2. A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel 
közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma :............ fő.

3. A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a 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 az 
eltartásáról gondoskodik

Gyermekei*

Kérelmem teljesítése esetén fellebbezési jogomról lemondok.

_____________________________________________
aláírás

* 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.

1



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

II. Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai A 
kérelmező 
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő 

házastárs vagy élettárs 
jövedelme

A kérelmezővel közös 
háztartásban élő egyéb

rokon jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyból származó jövedelem, 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 (GYED, GYES,
GYET, családi pótlék, gyerektartásdíj,
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)
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 csök-
kentő tényezők összege (tartásdíj)
15. Önkormányzat által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás [1993.évi III.tv.4.§.
(1)bek.i)pont]
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Egy főre eső havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ............................................Ft

NYILATKOZAT
Alulírott  .......................................................................................................................................... 
(név) ......................................................................................................................... (születési hely, 
idő,  anyja  neve)  Lőrinci,  .......................................................................................................... 
(lakcím) szám alatti lakos anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

egyedülálló vagyok.

Tartásdíjat
* kapok, összege: ....................................Ft,
* nem kapok. (A megfelelő aláhúzandó!)

Lőrinci, 2008. 

...................................................................................
aláírás
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III) Vagyoni adatok

I. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 
.................................................város/község, ....................................út/utca/tér ................. hsz., 
alapterülete: .................................. m2, Tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: .............év.
Becsült forgalmi érték**: ............................ Ft.

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 
...................................... város/község, ................................................. út/utca/tér ................. 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/tér ................. hsz., 
alapterülete: .................................. m2,tulajdoni hányad: .........., a szerzés ideje: .............év.
Becsült forgalmi érték**: ............................ Ft.

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: 
................................................................................ címe: ................................................. 
város/község, ................................................. út/utca/tér ................. hsz., alapterülete: 
.................................. m2,tulajdoni hányad: ......................, a szerzés ideje: ......................év. 
Becsült forgalmi érték**: ............................ Ft. 

II. Egyéb vagyontárgyak

5. Gépjármű
a) személygépkocsi: ............................. típus: .............................. rendszám: ...................................
a szerzés ideje: .................. Becsült forgalmi érték** : ..........................................Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz: 
......................................................... típus, rendszám: ............................................. 

a szerzés ideje: ............................................ Becsült forgalmi érték** : ..............................Ft 

(Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő 
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználáshoz, kezeléséhez.

Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel 
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak megfelelő számával egyezően 
kell kitölteni.
** Becsült forgalmi értékként az ingatlannak szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
*** Az 1-3. pontban megjelölt ingatlanokat feltüntetni csak akkor szükséges, ha az ingatlan önállóan 
nyilvántartott, vagy lakóház, üdülőhöz nem tartozó, közterületen vagy bérelt földterületen létesített 
építmény.

Dátum: 2008.................... ……………………………………………………………

kérelmező aláírása
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Az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény)

1. A kérelem beadása előtti három havi családi nettó jövedelemigazolás (munkáltatói igazolás / 
nyugdíjas összesítő / családtámogatási ellátás esetén a folyósító szerv hatósági bizonyítványa 
vagy határozata),

2. A 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás,
3. Tartós betegség esetén szakorvosi igazolás.

Nem minősül jövedelemnek:

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2.  a  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás,  a  Gyvt.  20/A.  §-a  szerinti  pénzbeli  támogatás,  a  Gyvt.  20/B.  §-ának  (4)-(5) 
bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7.  annak  az  alkalmi  munkavállalói  könyvvel  történő  foglalkoztatásnak  a  havi  ellenértéke,  amely  a  teljes  munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja 
meg.

A család összetételére vonatkozó tudnivalók (Szt. 4.§. (1) bekezdés):

c) család:  egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt 
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;
d) közeli hozzátartozó:
da) a házastárs, az élettárs,
db)  a  húszévesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel  nem  rendelkező;  a  huszonhárom  évesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel  nem 
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem 
rendelkező,  felsőoktatási  intézmény nappali  tagozatán tanulmányokat  folytató  vér  szerinti,  örökbe  fogadott,  illetve  nevelt 
gyermek,
dc) 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 továbbiakban: fogyatékos gyermek),
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa 
vagy élettársa;
e) egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;
f) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;
i)  rendszeres  pénzellátás:  a  táppénz,  a  terhességi-gyermekágyi  segély,  a  gyermekgondozási  díj,  az  öregségi  nyugdíj,  a 
rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt 
összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá 
a  házastársa  jogán  árvaellátásra  jogosult  fogyatékkal  élő,  illetve  tartósan  beteg  vagy  legalább  két  árvaellátásra  jogosult 
gyermek  eltartásáról  gondoskodó  személy  özvegyi  nyugdíját  -,  a  baleseti  táppénz,  a  baleseti  rokkantsági  nyugdíj,  a 
hozzátartozói  baleseti  nyugellátás,  az  Flt.  alapján  folyósított  pénzbeli  ellátás,  az  átmeneti  járadék,  a  rendszeres  szociális 
járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli 
ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló 
támogatása,  a  rendszeres  szociális  segély,  az  ápolási  díj,  a  nemzeti  helytállásért  elnevezésű  pótlék,  valamint  a  szociális 
biztonsági  rendszereknek  a  Közösségen  belül  mozgó  munkavállalókra,  önálló  vállalkozókra  és  családtagjaikra  történő 
alkalmazásáról szóló 1408/7l/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;
l) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.
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NYILATKOZAT
halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

1.  A  nyilatkozat  célja  annak  megállapítása,  hogy  a  hátrányos  helyzetű  gyermek,  tanuló 
halmozottan hátrányos helyzetű.

2.  Ahhoz,  hogy  a  hátrányos  helyzetű  gyermek,  tanuló  jogosultságát  meg  lehessen  állapítani, 
ismerni kell azt az információt, amely a halmozottan hátrányos helyzet megítéléséhez szükséges. 
A gyermek,  tanuló  akkor  minősül  halmozottan  hátrányosnak,  ha  a  törvényes  felügyeletet  
gyakorló szülő, illetve szülők legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamát fejezték be sikeresen.

3.  Ilyen  adat  felvételére  csak  és  kizárólag  az  érdekelt  önkéntes,  az  erről  szóló  megfelelő, 
személyesen kapott tájékoztatás megadása után tett nyilatkozata alapján kerülhet sor.

Gyermek, tanuló adatai (nyilatkozat hátoldalán): 

Szülők adatai:
A)

Név:
Születési hely, idő:
Lakcíme:

Legmagasabb
Iskolai végzettség:

8 általános iskolai végzettség vagy annál kevesebb:

Nem nyilatkozom:

□
□

B)
Név:
Születési hely, idő:
Lakcíme:

Legmagasabb
Iskolai végzettség:

8 általános iskolai végzettség vagy annál kevesebb:

Nem nyilatkozom:
□
□

Ha a  törvényes  felügyeletet  a  nyilatkozó szülő  egyedül  gyakorolja,  a  B)  táblázatot  nem kell 
kitölteni.

A  nyilatkozatban  közölt  adatokat  a  jegyző  kizárólag  a  halmozottan  hátrányos  helyzet 
meghatározására  használhatja  fel,  illetve  az  óvodai,  iskolai  körzethatároknak a  jogszabályban 
előírtak szerinti kialakításához.

Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  fent  leírt  adatok  a  valóságnak 
megfelelnek.
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Gyermek, tanuló adatai:

Gyermek, tanuló 
neve 1

Születési hely, 
idő

A gyermek, 
tanuló 

lakhelye, 
tartózkodási 

helye

A gyermek, 
tanuló intéz
ményének 

OM 
azonosítója 2

Intézmény neve, ahol a 
gyermek, tanuló tanul, 

vagy óvodai 
elhelyezésben részesül

Intézmény 
székhelyének 

címe

Amennyiben a tanuló 
nem a székhely szerinti 
iskola-épületben tanul, 

vagy óvodába jár, 
annak címe (telephely)

Tankötele
zettség 

megkezdé
sének ideje

Az 
óvodába 

lépés 
ideje

1 Amennyiben az adatlap kitöltésekor az iskolai tanév már befejeződött, azt az évfolyamot kell megjelölni, amelyre a tanuló szeptembertől járni fog.
2 Az ügyintéző tölti ki a www.kir.hu honlapon található adatok figyelembevételével.
3 Amennyiben az adatlap kitöltésekor az iskolai tanév már befejeződött, azt az évfolyamot kell megjelölni, amelyre a tanuló szeptembertől járni fog.

Kelt: ........................... év ............. hó ..... nap
....................................……………..........

 nyilatkozó szülő

Ügyintéző:    ……………………………………
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