KÉRELEM
Helyi gyermeknevelési támogatás megállapítása iránt
Alulírott kérem gyermeke(i)m részére a helyi gyermeknevelési támogatásra való jogosultság
megállapítását.

Kérelem indokolása:…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………….............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NYILATKOZAT
A) Személyi adatok
1. A helyi gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítását kérő neve (leánykori név is):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a) Anyja neve:………………………………………………………………………………….......................................................
b) Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………………………………………………
c) Lakóhelyének címe: ………………………………………………………………………………………………………………………….
d) Tartózkodási helyének címe: ……………………………………………………………………………………………………………
e) TAJ száma:
f) Telefonszám: ……………………………………
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész
aláhúzandó)
2. A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a helyi gyermeknevelési támogatást kérővel
közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ………………………………fő
3. A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a helyi gyermeknevelési támogatás kérővel közös
háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli
hozzátartozók adatai:

Név
– házastársa,
élettársa
– egyéb rokon
(akinek
eltartásáról
gondoskodik)
– gyermekei*

Születési hely,
idő

Anyja neve

TAJ szám

B) Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A
kérelmező
jövedelme

A
kérelmezővel
közös
háztartásban
élő
házastárs
(élettárs)
jövedelme

A
kérelmezővel
közös
háztartásban Össz.
élő egyéb
rokon
jövedelme

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és 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
(különösen: GYED, GYES, GYET,
családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
6. Önkormányzat, Járási/Kerületi
Hivatal, Munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátás
7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
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
csökkentő tényezők
(tartásdíj összege)
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ........................ Ft/hó.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Dátum: ......................................................
………………………………………………….
a helyi gyermeknevelési támogatást igénylő
aláírása

Kijelentem, hogy a helyi gyermeknevelési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a
szövegrészt áthúzással törölni!)
Budapest, 20___ év_________________hó _____nap

………………………………………………….
a helyi gyermeknevelési támogatást igénylő
aláírása

Tájékoztató
A Polgármester – átruházott hatáskörben - helyi gyermeknevelési támogatást állapít meg annak a
gyermeknek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át (57 000 forint), gyermekét egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71 250 forint) nem haladja meg és tizennyolc évesnél
fiatalabb gyermek magasabb összegű családi pótlékban részesül.

I.
A kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14.
pontjában meghatározott jövedelmek valódiságát igazoló iratot.
A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén - az ügyintézés elősegítése érdekében - a
kérelmező TAJ kártyájának, személyazonosító igazolványának és a lakcímet igazoló hatósági
igazolványának, valamint a családtagjai lakcímét igazoló hatósági igazolványnak a bemutatása
szükséges.
II. Kötelező mellékletek:
1. A kérelemnyomtatvány mellé csatolni kell a jövedelemigazolásokat az alábbiak szerint:
a) a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző havi NETTÓ munkabérről, munkáltató által fizetett
táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás vagy munkabér jegyzék,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző,
adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a
tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
c) álláskeresési támogatás esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatal
Foglakoztatási Osztály megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás
összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző
havi igazolószelvény és éves nyugdíjösszesítő, bankszámlakivonat,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló
szelvény vagy bankszámlakivonat,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy
bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett
nyilatkozat,
g) szünetelő vállalkozás esetén az azt alátámasztó dokumentumot,
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést , vagy gyermektartásdíjat megállapító bírósági döntés,
vagy a gyermekelhelyezésről szóló szülői egyezségről kiállított hivatalos irat,
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII.
kerületi Gyámhivatal határozata,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
l) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt
lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat és a
Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező ezen jövedelmek vonatkozásában adott, teljes bizonyító erejű
magánokiratban, vagy közokiratban tett nyilatkozata
n) Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala által megállapított ellátások (ápolási
díj, aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka) esetén, a Hivatal igazolása az ellátás folyósításáról,
illetve annak összegéről.
2. A helyi gyermeknevelési támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a magasabb összegű
családi pótlékra való jogosultságról szóló jogerős határozat egy másolati példánya, valamint a
határozat közlésével egyidejűleg visszajutatott szakorvosi igazolás a tartós betegség, súlyos
fogyatékosság fennállásáról. A szakorvosi igazolást az Eljáró hatóság lemásolja és azt követően
visszaadja a kérelmezőnek.

III. A helyi gyermeknevelési támogatás havi összege:
a) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletében felsorolt betegségek, illetve fogyatékosságok
valamelyikében szenvedő és magasabb összegű családi pótlékban részesülő jogosult részére 8.000,- Ft
b) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló
5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: rendelet)
ba) 1. számú mellékletében felsorolt valamely betegséggel egyidejűleg a rendelet 1.számú mellékletében
felsorolt valamely fogyatékosságban is szenvedő és magasabb összegű családi pótlékban részesülő
jogosult, vagy
bb) 1. számú mellékletében felsorolt több betegségben vagy fogyatékosságban egyidejűleg szenvedő és
magasabb összegű családi pótlékban részesülő jogosult részére 15.000,- Ft.
IV.A helyi gyermeknevelési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától 1 évre kerül
megállapításra.
A helyi gyermeknevelési támogatásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi
jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző két hónapban is benyújtható.

