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

KÉRELEM 

 

Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. 

Kérelem indokolása: 

 

NYILATKOZAT 

A) Személyi 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 benyújtásának időpontjában a rendszeres kedvezményt kérővel 

közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: .............. 

 

3. A Nyilatkozat benyújtásának 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 

eltartásáról 

gondoskodik) 

   

- gyermekei 
 

 

  

  

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek 

valódiságának igazolására szolgáló iratokat. 

 

A kérelem indoklása: 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 

 



B) Jövedelmi adatok 

 

A jövedelmek típusai A kérelmező  

jövedelme 

A kérelmezővel  

közös 

háztartásban  

élő házastárs  

(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel  

közös 

háztartásban  

élő egyéb rokon  

jövedelme 

Összesen 

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. 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) 

      

 

 

15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!  

Önkormányzat által folyósított rendszeres 

pénzbeli ellátás [a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. tv. 4. § (1) bek. i) pontja] 

      

 

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó. 

 

Csatolni kell: 

-jövedelem igazolás 

-18 éven felüli tanuló esetén iskoláztatási igazolás 

-tartós beteg gyermeknél a szakvéleményt 



C) Vagyoni adatok 

I. Ingatlanok 

 

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

....................................................................................................................................................... 

................................................................ város/község ................................................. út/utca .......... 

hsz., alapterülete: .............. m
2
, tulajdoni hányad ............................. a szerzés ideje: 

................................ év. Becsült forgalmi érték:  ................................. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték 

:......................................................................... Ft. 

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

........................................................................ város/község ................................................. út/utca 

......... hsz., alapterülete: ........... m
2

, tulajdoni hányad ............................., a 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 (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 

........................................................................................................................................... címe: 

................................................................................. város/község .......................................... út/utca 

............. hsz., alapterülete: ...................... m
2
, tulajdoni hányad ......................, a szerzés ideje: .............. 

év. Becsült forgalmi érték: .................. Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: 

............................................................................ Ft. 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ............................................... címe: 

........................................................................ város/község ............................................. út/utca .......... 

hsz., alapterülete: ............ m
2

, tulajdoni hányad ............., a 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 érték:............... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: .............. Ft. 

b) tehergépjármű, autóbusz,: ................. típus: ..................., rendszám: ................., a szerzés ideje: 

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

Becsült forgalmi érték
8
: ...................................... Ft. Egy főre jutó forgalmi érték: .................................. 

Ft. 

III. Összes vagyontárgy 

6. 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. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. 

  

Dátum: ...................................................... 

 

................................................................... 

a rendszeres kedvezményt igénylő vagy 

törvényes képviselőjének aláírása 



N Y I L A T K O Z A T  
 

 

Név: ..........................................    , ...............................................................   
szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok 
a valóságnak megfelelnek.  

Hozzájárulok, hogy adataimat hatósági nyilvántartás, valamint statisztikai 
adatszolgáltatás céljából a hivatal kezelje.  
 
Nyilatkozom, hogy kérelmem kedvező elbírálása esetén a fellebbezési jogomról 
lemondok. 
  

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

  .................................  
          aláírás 
 

Tájékoztatás 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (9) 
bekezdése értelmében, az eljárás megindításáról értesítést kérhet: 
a) az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről, 
b) az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézési határidőbe nem számító 

időtartamokról, a hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendő eljárásról, 
c) az iratokba való betekintés és nyilatkozattétel lehetőségéről, valamint 
d) arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint szakhatósági eljárás 

lefolytatása céljából történő továbbításához való hozzájárulásnak minősül. 

A támogatás megállapításához szükséges igazolások: 
 
 az igénylő és családtagjai részéről nyilatkozat a jövedelmi és vagyoni adatokról (149/1997. (IX. 10.) Korm. 

rendelet 3. számú melléklete szerint); 
 az igénylő és családtagjai részéről a nyilatkozat alapjául szolgáló igazolások (jövedelemigazolás), 
 a gyermek elhelyezése, ideiglenes elhelyezéséről, gyámrendelésről bírósági ítélet, gyámhatósági határozat, 

illetve a szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó megállapodásról készült jegyzőkönyv; 
 tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek esetében, a gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás; 
 igazolás a gyermek tartásdíjról (ennek hiányában: a tartásdíj megállapítása iránti kereset másolata, vagy 

igazolás a tartásdíj bírói úton történő végrehajtása iráni kérelemről, vagy igazolás az állam általi 
megelőlegezés kezdeményezéséről); 

 egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot; 
 nagykorú, nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanulók 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási 

igazolása, továbbá házasságkötés esetén: házassági anyakönyvi kivonat másolata; 

 
 


