FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
9/2009.(II.24.) rendelete
A gyermekvédelmi ellátásokról, valamint az igénylés és folyósítás rendjérıl
Füzesabony Város Önkormányzata a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló
módosított és kiegészített 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban: Gyvt.) és annak végrehajtására
kiadott módosított és kiegészített 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyer.), valamint
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében adott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja.
I.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§.
A rendelet célja
(1) A rendelet célja, hogy a helyi viszonyoknak megfelelıen a törvényben foglalt önkormányzati
ellátásokkal, intézkedésekkel segítséget nyújtson a gyermekek törvényben deklarált jogainak
érvényesítéséhez, gondoskodjon a gyermek veszélyeztetettségének megelızésérıl és
megszüntetésérıl, segítse a szülıket a gyermekükrıl való gondoskodásban.
2.§.
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed Füzesabony város közigazgatási területén:
a.) Lakóhellyel rendelkezı magyar állampolgárokra,
b.) Letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezı, továbbá a magyar hatóságok
által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnıttra és szüleire.
c.) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendelet meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekre a 7. cikk (2) bek. alapján,
amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjának érvényes tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.
d.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében fentieken túlmenıen kiterjed a
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény rendelkezései szerint jogszerően Magyarországon tartózkodó gyermekeire is.
3.§.
A gyermekek védelmének rendszere
(1)

A gyermekek védelme a gyermek családban történı nevelésének elısegítésére,
veszélyeztetettségének megelızésére és megszüntetésére, valamint a szülı, vagy más
hozzátartozó gondoskodásából kikerülı gyermek helyettesítı védelmének biztosítására
irányuló tevékenység.

(2)

Az önkormányzat e rendeletbe foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá közvetíti a máshol igénybe vehetı
ellátásokhoz való hozzájutást.

(3)

A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat a következı
ellátásokat nyújtja:
1.) Pénzbeli ellátás:
a.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
b.) Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás,
c.) Óvodáztatási támogatás.
2.) Természetbeni ellátás:
a.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b.) Óvodáztatási támogatás
3.) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások.
a.) Gyermekjóléti szolgáltatás,
b.) Gyermekek napközbeni ellátása:
- Bölcsıdei,
- Óvodai,
- Iskolai napközi foglalkozás.
c.) Gyermekétkeztetés.
4.§.
Hatásköri szabályok

(1) A Képviselı-testület a Gyvt-ben elıírt feladatai ellátásának biztosítására a hatásköri szabályokat
az alábbiak szerint állapítja meg.
a.) Képviselı-testület:
- Évente, a költségvetési koncepció elfogadásával egyidejőleg szabályozza
a helyi önkormányzat által fenntartott, a gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézményei térítési díjakat.
- Évente május 31-ig megtárgyalja a Füzesabonyi Kistérség Nevelési
Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjének
Füzesabony városra vonatkozó gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladat
ellátásáról készített éves átfogó értékelést.
b.)A Képviselı-testület az SZMSZ Hatásköri Szabályzata alapján átruházza hatáskörét
az alábbi ügyben:
- a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság elbírálja a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmeket.
- Bölcsıdei felvételrıl dönt, a VIK Bölcsıdék Intézményegység
vezetıjének kérelme alapján.
c.)Jegyzı:
- dönt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint az
óvodáztatási támogatás iránti kérelmek elbírálásáról.

II.

FEJEZET

AZ EGYES ELLÁTÁSI FORMÁK SZABÁLYAI
Pénzbeli ellátások
5.§.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult:
a.) a gyermek 18. életévének betöltéséig, továbbá a fiatal felnıtt annak a tanítási évnek a
végéig, amelyben a 18. életévét betölti, feltéve, hogy nappali tagozaton tanul és keresı
tevékenységet nem folytat,
b.) Az a fiatal felnıtt, aki középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul mindaddig,
amíg tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 23. életévének
betöltéséig,
c.) Az a fiatal felnıtt, aki felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul mindaddig,
amíg tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll, legfeljebb azonban 25. életévének
betöltéséig.
(2) E rendelet 4.§. (1) bekezdés b.) pontjában foglaltak szerint a Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottság rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a gyermeket, akinek a
családjában az egy fıre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át nem haladja meg, és a család idıszakos létfenntartási gondokkal küzd,
illetve létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül.
(3) A (2) bekezdésben szereplı idıszakos létfenntartási gond, illetve a létfenntartást veszélyeztetı
rendkívüli élethelyzet különösen:
a.) az átmeneti nevelésbe vett vagy családjából kiemelt, gyámság alatt álló gyermek
vérszerinti családjával való kapcsolattartása.
b.) Az átmeneti nevelésbe vétel vagy a gyermek gyámságának megszüntetése esetén a
gyermek fogadásának elıkészítése.
c.) Szociális válsághelyzetben lévı várandós anya helyzetének rendezése
d.) Gyermek és a szülı átmeneti gondozásba vétele,
e.) A gyermek vagy a szülı betegségébıl adódóan olyan mértékő többletkiadás (tartós
betegség bekövetkezte, mőtét), amely alkalmanként a család összjövedelmének 5 %-át
meghaladja.
f.) A gyermek iskoláztatása, amennyiben az iskoláztatással kapcsolatos egyszeri kiadások a
család összjövedelmének 15 %-át meghaladja, vagy illetékes szakértıi és rehabilitációs
bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más
fogyatékossága miatt speciális iskolában tanul.
g.) Közeli hozzátartozó halála,
h.) A családot ért elemi kár,
i.) Átmeneti jövedelem kiesés (Pl.: tartós táppénz, családi pótlék, árvaellátás stb.
késedelmes folyósítása miatt kialakult helyzet).

(4) A rendkívüli -, létfenntartást veszélyeztetı élethelyzetet minden esetben hitelt érdemlıen
igazolni kell. Például:
- a nevelésbe vételt, illetve annak megszőnését gyámhatósági határozattal,
- a várandósságot orvosi igazolással,
- az átmeneti gondozást az azt elrendelı határozattal,
- a gyógyszer vagy egyéb betegségbıl adódó kiadást névre szóló
számlával,
- az iskoláztatással kapcsolatos eseti többletkiadást névre szóló számlával,
vagy az iskola által kiadott igazolással,
- az elhalálozás tényét halotti anyakönyvi kivonattal,
- az elemi kár biztosítási szakember, vagy kárszakértı általi igazolása,
illetve fénykép.
(5) az 5.§. (3) bekezdésben foglaltak, illetve az abban fel nem sorolt, de méltánylást érdemlı
esetekben nehezen beszerezhetı igazolás helyett elfogadható a Gyermekvédelmi Szolgálat
családgondozójának nyilatkozata is a rendkívüli élethelyzet kialakulásáról.
(6) A támogatás összege családonként és alkalmanként nem lehet kevesebb 2.000 Ft-nál, de
összességében éves szinten a 15.000 Ft-ot nem haladhatja meg.
(7) Elemi kár esetén az önkormányzat az 5.§. (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól
függetlenül, a (6) bekezdésben meghatározott összeg figyelmen kívül hagyásával az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeres erejéig is nyújthat támogatást.
(8) Annak a családnak, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága van,
vagy az önkormányzat által nyújtott szociális törvényben szabályozott rendszeres támogatásban
részesül, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás csak méltánylást érdemlı körülmények esetén
állapítható meg.
(9) Nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
a.) ha a család ugyanazon ok miatt kialakult rendkívüli élethelyzetben az önkormányzattól
már támogatásban részesült,
b.) ha a (3) bekezdés f.) pontja szerinti kérelmet a tárgyév július 1. napja elıtt vagy október
15-e után terjesztik elı.
c.) Ha a gyermek családba történı visszakerülése esetén a kérelmet a visszakerülést követı
30 napon túl nyújtották be,
d.) Ha a (3) bekezdés e.), g.) és i.) pontja szerinti esetekben a kérelmet a bekövetkezett
eseményt követı 30 napon túl nyújtották be,
e.) Ha környezettanulmány során megállapítást nyer, hogy a család anyagi
veszélyeztetettsége nem áll fenn.
f.) Ha a vagyoni vizsgálat során bizonyítást nyer, hogy a Gyvt-ben a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó szabályok esetén a család a Gyvt-ben
meghatározott értékhatárt meghaladó értékő vagyonnal rendelkezik.
(10)
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet az 1. illetve 2. sz. melléklet
szerinti formanyomtatványon Füzesabony Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet
benyújtani.

6.§.
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
(1) A Gyvt. 20/B. §-a értelmében kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra jogosult az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó, aki a
gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerő
rendszeres szociális pénzellátásban, vagy idıskorúak járadékában részesül.
(2) A kiegészítı gyermekvédelmi támogatás megállapításánál és folyósításánál a Gyvt. 20/B. §ában, és a Gyer. 68/A-E. §-aiban leírtakat kell alkalmazni.
(3) A kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság évente felülvizsgálatra kerül.
(4) A kérelmet a rendelet 3. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon Füzesabony Város
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

7.§.
Óvodáztatási támogatás
(1) A Gyvt. 20/C. §-a értelmében a települési önkormányzat jegyzıje annak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermeknek a szülıje részére, aki a három-, illetve
négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába
járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll,
óvodáztatási támogatást állapít meg és pénzbeli támogatást folyósít.
(2) Pénzbeli támogatást kizárólag a gyermek óvodába íratását követı második és további
alkalommal folyósít az önkormányzat.
(3) Az óvodáztatási támogatás megállapítása és folyósítása tekintetében a Gyvt. 20/C. §-ában és
160/A.§-ában, valamint a Gyer. 68/F, 68/G, 68/I, 68/J, 68/K és 68/L. §-aiban leírtak az
irányadóak.
(4) A kérelmet a 4. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon, Füzesabony Város Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani, elsı alkalommal 2009. március 1-jét követıen.
Természetben nyújtandó ellátások
8.§.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának a célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt 148.§. (5) bek. a) és b)
pontjában biztosított gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a Gyvt. 20/A.§-ában
meghatározott pénzbeli támogatásnak és külön jogszabályban meghatározott egyéb
kedvezményeknek az igénybevételére.

(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása tekintetében a Gyvt. 19.§, 20.§.,
20/A.§-aiban, valamint a Gyer. 65.§-67.§-aiban foglaltak az irányadóak.
(3) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a kérelem benyújtása napjától egy évre kerül
megállapításra. Ennek lejártát követıen újból kérelmezni kell.
(4) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet a rendelet 5. sz. melléklete szerinti
formanyomtatványon Füzesabony Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet
benyújtani.
9.§.
Óvodáztatási támogatás
(1) A Gyvt. 20/C. §-a értelmében a települési önkormányzat jegyzıje annak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermeknek a szülıje részére, aki a három-, illetve
négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába
járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll,
óvodáztatási támogatást állapít meg.
(2) Füzesabony Város Önkormányzata az elsı alkalommal járó óvodáztatási támogatást a Gyvt.
20/C. §. (4) bekezdése alapján természetben nyújtja.
(3) A természetben nyújtandó óvodáztatási támogatás megállapítása és folyósítása tekintetében a
Gyvt. 20/C. §-ában és 160/A.§-ában, valamint a Gyer. 68/F, 68/H, 68/I, és 68/J. §-aiban leírtak
az irányadóak.
(4) Füzesabony Város Önkormányzata a természetben nyújtandó óvodáztatási támogatást a Gyer.
68/H.§. (4) bekezdése alapján a Füzesabonyi Kistérségi Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet
és Gyermekjóléti Szolgálat közremőködésével biztosítja, külön megállapodás alapján
szabályozottak szerint.
(5) A Gyvt. 20/C.§ (4) bek. értelmében a természetbeni támogatást a gyermek beíratását követı hét
munkanapon belül kell a szülı rendelkezésére bocsátani.
10.§
Az ellátások elbírálásának közös szabályai
(1) A támogatások igénylésekor jövedelemszámításnál a havonta rendszeresen mérhetı
jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelızı három havi nettó jövedelmet (munkabér,
Gyes,Gyet,Gyed, nyugdíj, munkanélküli ellátások stb.) kell figyelembe venni, egyéb nem
rendszeres jövedelmek esetében a jövedelemvizsgálat az egy évet nem haladhatja meg.
(2) A gyermekek után járó családi pótlék folyósításáról a MÁK által kiállított hatósági
bizonyítvány fogadható el.
(3) Azok a kérelmezık, illetve azok a családok, illetve együtt élı személyek, akik vállalkozók,
jövedelmüket az APEH által kiadott igazolással és a kérelem benyújtását megelızı három
hónap jövedelmérıl büntetıjogi felelısségük tudatában tett nyilatkozattal bizonyítják.

(4) A család egy fıre jutó jövedelmének számítása során közös háztartásban élı közeli
hozzátartozóként a Gyvt. 19.§. (4) bekezdésében foglalt személyeket kell tekinteni.
(5) A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek a
jövedelemszámítás szempontjából – a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás kivételével – nem
tekinthetı a támogatást kérıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozónak. A reá nézve
igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell
figyelembe venni.
(6) A kérelmek elbírálásához és a jogosultság megállapításához a kérelemben szereplı adatok
valódisága helyszíni szemle (környezettanulmány) készítésével vizsgálható.
(7) A vagyoni helyzet vizsgálatát a jogosultság elbírálásakor minden olyan esetben el kell végezni,
amikor az önkormányzat hivatalos tudomása, vagy a környezettanulmány megállapításai
alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a
jövedelemnyilatkozatban szereplı adatoknak.
(8) A gyermekét egyedül nevelı szülı egyedülállóságát
a.) amennyiben a gyermek(ek) házasságból született (születtek), a válás tényét bizonyító
jogerıs bírósági ítélet bemutatásával köteles igazolni, illetve
b.) amennyiben a szülık házasságban, de külön háztartásban élnek vagy élettársi
kapcsolatban életek, de az már megszakadt és a szülıi felügyeletet együttesen jogosultak
gyakorolni, a gyámhivatal elıtt jegyzıkönyvezett, arra vonatkozó megállapodásukat
köteles bemutatni, hogy a gyermek(ek) szülıi felügyeletét kettıjük közül ki gyakorolja,
illetve a másik fél milyen összegő gyermektartásdíj megfizetésére vállal kötelezettséget.
(9) A (8) bekezdésben foglaltaktól a különélı házastárs/élettárs agresszív, családot veszélyeztetı
magatartása esetén a családgondozó írásbeli javaslata alapján, kivételesen el lehet tekinteni.
(10)
A (8) bekezdés b.) pontjában nevesített megállapodásról szóló gyámhivatali
jegyzıkönyv a felvételtıl számított 1 évig fogadható el, ezt követıen pedig a
gyermekelhelyezés és gyermektartásdíj tárgyában hozott bírósági döntést lehet csak figyelembe
venni.
(11)
Gyermek jogán benyújtott kérelmek mellé csatolni kell a kiskorúak születési anyakönyvi
kivonatának fénymásolatát, nagykorú kérelmezı saját jogon benyújtott kérelme mellé csatolni
szükséges a saját születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát.
(12)
A kérelmek mellé – kivéve óvodáztatási támogatás – csatolni kell az oktatási intézmény
által kiállított igazolást a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói
jogviszonyról.

III. FEJEZET
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
11. §.
Az alapszolgáltatások mőködtetésének célja a szociálisan rászoruló személyek saját
lakókörnyezetben történı ellátásának biztosítása. Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatásokat
intézményei útján biztosítja a gyermekek részére.
12.§.
Gyermekjóléti szolgáltatás
(1) A gyermekjóléti szolgáltatás feladataihoz a Gyvt. 39-40 §-aiban meghatározott feladatok
tartoznak. A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.
(2) Füzesabony Város Önkormányzata a Gyvt-ben, a személyes gondoskodás keretébe tartozó
feladatai ellátását a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társuláson belül mőködı Füzesabonyi
Kistérségi Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat mőködésével
biztosítja az illetékességi körbe tartozó gyermekek részére.
(3) A Füzesabonyi Kistérségi Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Gyermekjóléti Szolgálat
tevékenységére, igénybevételére a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
(4) A Gyermekjóléti Szolgálat köteles együttmőködni a Gyvt 17.§. (1) bekezdésében foglalt
szervekkel. Jelzésük alapján a veszélyeztetettség megelızése és megszüntetése érdekében
köteles környezettanulmányt, egyéni gondozási-nevelési tervet készíteni, azokat bemutatni a
gyámhatóságnak és a jegyzı hatáskörébe tartozó ügyekben a szükséges hatósági intézkedéseket
megtenni.
(5) A Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatának ellátásáról
évente átfogó értékelést készít a tárgyév március 31-ig, melyet az önkormányzat hivatala
beterjeszt elfogadásra legkésıbb a tárgyév május hónapjában esedékes soron következı
Képviselı-testületi ülésre.
13.§.
Gyermekek napközbeni ellátása
(1) A személyes gondoskodás igénybevétele – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – önkéntes, az
ellátást igénylı vagy törvényes képviselıje (kérelmezı) kérelmére történik.
(2) Ha a gyermek védelme a személyes gondoskodást nyújtó ellátás önkéntes igénybevételével
nem biztosított, a jegyzı a Gyvt. 68.§ (3) bekezdése alapján foganatosított védelembevétel
során az ellátás kötelezı igénybevételét rendelheti el.
(3) Füzesabony Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat által
fenntartott intézményekben – VIK Óvodák és Bölcsıdék Intézményegysége, VIK Általános
Iskolák Intézményegysége, valamint a Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium napközbeni foglalkozásai, - szervezi meg és biztosítja.

14.§.
Bölcsıdei ellátás
(1) Füzesabony Város Önkormányzata a bölcsıdei ellátás igénybevételérıl a Gyvt. 42.§-42/A.§-ai,
továbbá a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 36.§-ban foglalt rendelkezések alapján gondoskodik.
(2) A bölcsıde, mint személyes gondoskodást nyújtó intézmény, biztosítja a családban nevelkedı 3
éven aluli gyermekek napközbeni ellátást, szakszerő gondozását és nevelését azok számára,
akiknek szülei, nevelıi, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
(3) Bölcsıdei ellátásban részesülhet elsısorban az a gyermek:
a.) Akinek szülei (nevelıi, gondozói) munkavégzésük, munkaerı-piaci részvételt elısegítı
programban, képzésben való részvételük, vagy betegségük miatt napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
b.) akit egyedülálló szülı neve, és szülıje, gondozója munkaviszonyát hitelt érdemlıen
igazolni tudja,
c.) akivel együtt a családban 3 vagy annál több gyermeket nevelnek és szülıje, gondozója
munkaviszonyát hitelt érdemlıen igazolni tudja.
d.) akinek a testi, illetve szellemi fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van
szüksége,
e.) akirıl szülıje, nevelıje, gondozója egészségügyi állapota, tartós betegsége miatt nem
tud gondoskodni, és állapotáról szakorvosi javaslattal rendelkezik,
f.) akit idıskorú személy nevel, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási
segélyben (GYES), gyermekgondozási díjban (GYED), vagy ápolási díjban részesül.
g.) akinek a gyermekjóléti szolgálat a gondozási tervében bölcsıdei elhelyezést ír elı,
h.) azt a gyermeket, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és akinek
szülıje hitelt érdemlıen igazolni tudja munkavégzését, vagy munkavégzésére irányuló
egyéb jogviszonyát,
i.) keresıtevékenységet folytató GYES-ben részesülı személy, akinek gyermeke betöltötte
az egyéves kort és keresıtevékenységét hitelt érdemlıen igazolni tudja.
(4) Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem
értett az óvodai nevelésre a 4. évének betöltését követı augusztus 31-ig nevelhetı, gondozható
az önkormányzat fenntartásában mőködı bölcsıdében.
(5) A bölcsıdei felvétel egész évben folyamatos, a bölcsıde személyes megkeresésével történik.
(6) A bölcsıdei ellátás igénybevételére irányuló írásbeli kérelmet az intézmény vezetıjénél lehet
elıterjeszteni. A bölcsıdei ellátás igénylése történhet:
a.) a szülık kezdeményezésére, önkéntes alapon,
b.) hivatalos szervek írásbeli kezdeményezésére, javaslata:
- védınıi szolgálat,
- gyermekorvos,
- gyámhivatal,
- gyermekjóléti szolgálat,
- családsegítı intézet alapján.

(7) Megszőnik a bölcsıdei ellátás:
a.) a bölcsıdei nevelési év végén, ha a gyermek 3. évét betöltötte,
b.) a (2) bekezdésben foglalt esetben, ott megjelölt idıponttal,
c.) ha a szülı, vagy más törvényes képviselı az ellátás megszüntetését kéri.
(8) Meg kell szüntetni a bölcsıdei ellátást a bölcsıde orvosának szakvéleménye alapján, ha a
gyermek egészségi állapota miatt bölcsıdében tovább nem gondozható, illetıleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek egészségét.
(9) Meg lehet szüntetni a bölcsıdei ellátást, ha
a.) a térítési díj fizetésére kötelezett, a díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenében
sem tesz eleget, s ezáltal legalább három hónapos díjfizetési hátraléka keletkezett,
b.) a gyermek az ellátást folyamatosan, legalább hat hétig – alapos indok nélkül – nem
veszi igénybe.
(10)
Nem szőnik meg, illetve nem lehet megszüntetni a bölcsıdei ellátást, ha az
igénybevételre védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülıt vagy más törvényes
képviselıt, kivéve a (7) bekezdésben foglalt esetet.
(11)
A bölcsıdei ellátás igénybevételét – (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – az
intézmény vezetıjének intézkedése alapozza meg a bölcsıde erre vonatkozó felvételi
szabályzata alapján.
(12)
Amennyiben az intézmény vezetıje a bölcsıdei ellátás igénybevételérıl nem intézkedik,
a kérelmet haladéktalanul megküldi az önkormányzat Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának,
amely átruházott hatáskörben dönt az ellátás igénybevételérıl.

15.§.
Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás
(1) Az Önkormányzat a 3. életévüket betöltött gyermekek, továbbá a tanköteles gyermekek
napközbeni ellátását óvoda fenntartásával, valamint iskolai napközis foglalkoztatás keretében
biztosítja. Az önkormányzat mindkét ellátás megszervezését a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. Törvény elıírásai alapján szervezi meg. A kérelem elbírálására, az elbírálás
szempontjaira, az ellátás megszőnésére vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabályok
tartalmazzák.
16.§.
Gyermekétkeztetés
(1) A bölcsıdei, óvoda ellátás, az iskolai napközi keretében nyújtott étkeztetés igénybevételéért
térítési díjat kell fizetni.
(2) A Gyvt. 148.§. (1) bek. értelmében a személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében
biztosított gyermekek napközbeni ellátása személyi térítési díj megfizetésére a szülıi
felügyeleti joggal rendelkezı szülı vagy más törvényes képviselı köteles.

(3) A Gyvt. 148. § (5) bekezdése értelmében a gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti
tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 25. életévének betöltéséig, valamint életkortól
függetlenül a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek részére
a.) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı bölcsıdés, óvodás, az 1-6
évfolyamon nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı gyermek után az
intézményi térítési díj 100 %-át,
b.) az a.) pont hatálya alá nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülı gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át,
c.) a három és többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %át,
d.) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek intézményi térítési díj 50 %-át,
kedvezményként kell biztosítani (normatív kedvezmény).
(4) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehetı igénybe.
(5) Az ellátások térítési díját (intézményi térítési díj) a Képviselı-testület e rendelet 4.§. (1) bek. a.)
pontja szerint évente külön rendeletben állapítja meg a Gyvt. 148.§-ában elıírtak szerint.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17.§.
(1) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályban. Rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben
is alkalmazni kell. E rendelet 7.§-ában foglalt rendelkezéseket 2009. január 1. napjától kell
alkalmazni.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt-ben, valamint a Gyer-ben, továbbá a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.)
Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Füzesabony Város Önkormányzatának
a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 31/2004. (XI.25.) rendelete.
18.§.
Az Európai Unió jogának való megfelelés
Ezen rendelet a következı közösségi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a.) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK Tanácsi rendelet
Füzesabony, 2009. február 24.

Dr. Kovács Csaba
jegyzı

Laminé Antal Éva
polgármester

1.számú melléklet
Figyelmeztetés!
- Az ellátást jogosultatlanul és rosszhiszemően igénybe vevıt kötelezni kell a pénzbeli ellátás
visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzérték megfizetésére. (Gyvt. 133.§. (2) bek.)
- A benyújtott jövedelem nyilatkozatban és igazolásban szereplı adatok valódisága az eljárás során
szükség esetén környezettanulmány (helyzetértékelés) készítésével ellenırizhetı.

KÉRELEM
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához
Kérelmezı neve (családi és utónév) ………………………………………………………………………
Születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………………...
Neme: …………. Születési helye: ………………………….év…………..hó…………….nap…………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………….
TAJ szám: ………………………………………….. Adóazonosító: ……………………………………
Családi állapota (a megfelelı aláhúzandó): nıtlen, hajadon, özvegy, elvált, élettárssal él, házas de külön
háztartásban élnek.
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………...
Tartózkodási helyének címe: ……………………………………………………………………………..
Állampolgársága: …………………………………………………………………………………………
Jogállása: ( a megfelelı aláhúzandó): Bevándorolt, letelepedett, menekült.
Házastárs – élettárs családi és utóneve (megfelelı aláhúzandó): …………………………………………
Születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………………...
Neme: …………. Születési helye: ………………………….év…………..hó…………….nap…………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………….
TAJ szám: ………………………………………….. Adóazonosító: ……………………………………
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az alábbi gyermekekre kérem megállapítani:
Rokoni kapcsolata
A kérelmezıvel
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………

Név

Születési hely, idı

Anyja neve

TAJ száma

Kérelmezı és házastársa/élettársa átmeneti és tartós nevelésbe vett, harmadik személynél elhelyezett,
egészségügyi, illetve csecsemıotthonban (egyéb helyen) elhelyezett gyermekei:

Gyermek neve:
Születési hely, idı:
Elhelyezés helye, címe:
…………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az alábbi rendkívüli élethelyzetre tekintettel kérem megállapítani:
( a megfelelıt X-szel jelölni!)

Átmeneti nevelésben lévı, vagy gyámság alatt álló gyermekemmel
való kapcsolattartás segítésére.

Gyermekem átmeneti nevelésbe vételének, vagy gyámságának
megszüntetése miatt, fogadásának elıkészítésére,

Várandósságra tekintettel,

Átmeneti gondozásba vétel miatt,

Betegségbıl adódó rendkívüli kiadásokra tekintettel,

Iskoláztatással kapcsolatos magas költségek miatt,

Közeli hozzátartozó halála miatt,

Elemi kár miatt

Átmeneti jövedelem kiesés miatt,

Egyéb ok miatt ……………………………………………….
A rendkívüli és az átmeneti jövedelem kiesés miatt kialakult, létfenntartást veszélyeztetı élethelyzetet igazolni
szükséges.
Hozzájárulok, hogy az önkormányzat kérelmem elbírálása érdekében környezettanulmányt végezzen, az általam
közölt adatokat ellenırizze, illetve személyi adataimat gyámügyi igazgatási nyilvántartásban használja.
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Füzesabony, ……………………………………….
……………………………………
kérelmezı aláírása
Csatolandó igazolások:
havonta rendszeresen mérhetı jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelızı 3 havi átlag nettó
jövedelemigazolás (családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj, Gyes, Gyet, nyudgíj, stb.) a havi
rendszerességgel nem mérhetı jövedelmeknél (pl. vállalkozás) a megelızı naptári év jövedelmének igazolása
(APEH igazolás),
a 18. életévet betöltött családtag esetén, amennyiben jövedelemmel és nappali oktatás munkarendje
szerinti tanulói jogviszonnyal nem rendelkezik, a Munkaügyi Központ igazolását, hogy részesül-e munkanélküli
ellátásban,
a gyermekelhelyezésre, ideiglenes elhelyezésre, gyámrendelésre vonatkozó hozott bírói vagy
hámhatósági határozatot,
a szülıi felügyelet gyakorlására együttesen jogosult, de különélı szülık gyámhatóságon tett
megállapodásáról szóló, egy évnél nem régebbi jegyzıkönyvet,
Tartósan beteg, illetve fogyatékos nagykorú gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
középfokú és felsıfokú oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló
tanulói, vagy hallgatói jogviszonyról,
a támogatást kérı és házastárs (élettársa) által eltartott rokon részére tartásdíjat megállapító bírósági
határozatot,
a rendkívüli és átmeneti jövedelem kiesés miatt kialakult, létfenntartást veszélyeztetı élethelyzetet
igazoló iratokat, különösen Gyámhivatali határozat, orvosi igazolást, gyógyszer vagy egyéb betegségbıl adódó
kiadást igazoló számlákat, iskoláztatással kapcsolatos számlákat, iskola által kiadott igazolást, halotti
anyakönyvi kivonatot, stb.
Gyermekek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata.
Egyedülálló kérelmezı esetén az egyedülállóság tényének igazolása ,
Az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói
jogviszonyról,
Házasságkötés esetén a házassági anyakönyvi kivonatot.
Gépjármő forgalmi engedély fénymásolata
Elemi kár esetén, kárszakértıi vélemény, fénykép stb.

NYILATKOZAT
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igényléséhez
SZEMÉLYI ADATOK:
A támogatást kérı neve (lánykori név is):………………………………………………………………
A családban a Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendszeres kedvezményt kérıvel közös háztartásban élı
közeli hozzátartozók száma: …………………………………..
A Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendszeres kedvezményt kérıvel közös háztartásban élı, az egy fıre
jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vezetı közeli hozzátartozók adatai:
Név

Szül.hely.idı

Anyja lánykori
neve

Házastárs, élettárs
Kiskorú Gyermeke:

Nagykorú
eltartott:

Egyéb rokon, akinek az eltartásáról a Csjt.
alapján gondoskodik a kérelmezı, illetve
házas-,vagy élettársa
JÖVEDELMI ADATOK

A jövedelmek típusai

A
kérelmezı
jövedelme

A kérelmezıvel közös
háztartásban élı házastárs
(élettárs) jövedelme

Munkaviszonyból , munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem
Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl származó jövedelem
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátás
A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások:
(különösen Gyed, Gyes, Gyet, Csp, gyermektartásdíj, árvaellátás)
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszer szociális és
nevelési segély, jöv.pótló támogatás, stb)
Föld bérbeadásából származó jövedelem
Egyéb (különösen kapott tartás, ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegő kifizetések, stb.)
Összes bruttó jövedelem
Személyi jövedelemadó elıleg
Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
Munkavállalói járulék összege
A család összes nettó jövedelme
A család összes nettó jövedelmét csökkentı tényezık (tartásdíj
összege)
Az ügyintézı tölti ki!
Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4.§. (1) bek. i.) pontja

Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ( ügyintézı tölti ki) ………................. Ft/hó.

Összesen

VAGYONI ADATATOK
I. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
..................................................... város/község ........................................ út/uca .......... hsz., alapterülete:
.............. m2, tulajdoni hányad ............, a szerzés ideje: ............ év. Becsült forgalmi érték:* ................... Ft.
Egy fıre jutó forgalmi érték:** ........................ Ft.
2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
............................................ város/község ....................... út/uca ......... hsz., alapterülete: ......... m2,
tulajdoni hányad .........., a szerzés ideje: ......... év. Becsült forgalmi érték:* ........ Ft. Egy fıre jutó
forgalmi érték:** ........... Ft.
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése
(zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.): .............................................. címe:
....................................... város/község ............ út/utca ....... hsz., alapterülete: ............... m2, tulajdoni
hányad ................, a szerzés ideje: ........... év. Becsült forgalmi érték:* ................ Ft. Egy fıre jutó
forgalmi érték:** ....................... Ft.
4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: .................................... címe:
....................................... város/község ................................... út/utca .......... hsz., alapterülete: ......... m2,
tulajdoni hányad ............., a szerzés ideje: ............. év. Becsült forgalmi érték:* .......... Ft. Egy fıre jutó
forgalmi érték:** ............. Ft.
II. Egyéb vagyontárgyak
5. Gépjármő
a) személygépkocsi: ................... típus: ......................, rendszám: ..............., a szerzés ideje: .................
Becsült forgalmi érték:*** .............. Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:** .......... Ft.
b) tehergépjármő, autóbusz, gépi meghajtású termelı- és munkaeszköz: .................. típus: .....................,
rendszám: .................., a szerzés ideje: ...................... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy
azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:*** ........................... Ft. Egy fıre jutó forgalmi
érték:** ...................... Ft.
III. Összes vagyontárgy
6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ Ft. Egy fıre jutó forgalmi
érték:** ............ Ft.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a
szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez.
Megjegyzés: Ha a kérelmezı vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell
kitölteni.
Büntetıjogi felelısség tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Az eljárás megindításáról értesítést kérek / nem kérek

Kelt: .................................. év ...................... hó……nap
...............................................
A rendszeres kedvezményt igénylı vagy
törvényes képviselıjének aláírása

JÖVEDELEMIGAZOLÁS
Ezen igazolást csak a munkáltató töltheti ki!
Munkavállaló neve: ………………………………………………………………………………………
Leánykori neve: ………………………………………………………………………………………….
Születési hely, idı: ………………………………………………………………………………………
Lakóhelye: …………………………………………….. ………………………………………………..

Igazolom, hogy fenti munkavállaló
a.) …….év … …………………hónap ……….naptól áll alkalmazásunkban jelenleg is.
b.) …….év …………………….hónap ……….naptól, ………..év ……………..hónap…….napig állt
alkalmazásunkban.
A munkavállaló napi ………………órában van / volt foglalkoztatva.

A munkavállaló nettó jövedelme ……………………..Ft/ hó, mely a munkavállaló tárgyhót megelızı három
havi átlagjövedelmét igazolja.

Gyermektartásdíj címén jövedelmébıl havonta ………………Ft kerül levonásra .

A munkavállaló …………gyermeke után havonta …………..Ft összegő családi pótlékban részesül, melyet a
fent igazolt havi nettó jövedelem tartalmaz / nem tartalmaz.

Ezen igazolás felhasználható a módosított 1997. évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény megállapításához.

Kelt.: ……………………………………………

…………………………………………..
Munkáltató cégszerő aláírása, bélyegzıje

2. számú melléklet
Figyelmeztetés!
- Az ellátást jogosultatlanul és rosszhiszemően igénybe vevıt kötelezni kell a pénzbeli ellátás
visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzérték megfizetésére. (Gyvt. 133.§. (2) bek.)
- A benyújtott jövedelem nyilatkozatban és igazolásban szereplı adatok valódisága az eljárás során
szükség esetén környezettanulmány (helyzetértékelés) készítésével ellenırizhetı.
-

KÉRELEM
Fiatal felnıtt részére
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításához
Kérelmezı neve (családi és utónév) ………………………………………………………………………
Születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………………...
Neme: …………. Születési helye: ………………………….év…………..hó…………….nap…………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………….
TAJ szám: ………………………………………….. Adóazonosító: ……………………………………
Családi állapota (a megfelelı aláhúzandó): nıtlen, hajadon, özvegy, elvált, élettárssal él, házas
de külön háztartásban élnek.
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………...
Tartózkodási helyének címe: ……………………………………………………………………………..
Állampolgársága: …………………………………………………………………………………………
Jogállása: ( a megfelelı aláhúzandó): Bevándorolt, letelepedett, menekült.
A kérelmezıvel közös háztartásban élı közeli hozzátartozók adatai:
Név

Születési hely, idı

Anyja neve

TAJ száma

Rokoni kapcsolata
A kérelmezıvel
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………..…
…..………………………………………………………………………………………………………………….
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást az alábbi rendkívüli élethelyzetre tekintettel kérem
megállapítani:
( a megfelelıt X-szel jelölni!)

Átmeneti nevelésben lévı, vagy gyámság alatt álló gyermekemmel
való kapcsolattartás segítésére.

Gyermekem átmeneti nevelésbe vételének, vagy gyámságának
megszüntetése miatt, fogadásának elıkészítésére,

Várandósságra tekintettel,

Átmeneti gondozásba vétel miatt,

Betegségbıl adódó rendkívüli kiadásokra tekintettel,

Iskoláztatással kapcsolatos magas költségek miatt,

Közeli hozzátartozó halála miatt,

Elemi kár miatt

Átmeneti jövedelem kiesés miatt,

Egyéb ok miatt ……………………………………………….

A rendkívüli és az átmeneti jövedelem kiesés miatt kialakult, létfenntartást veszélyeztetı élethelyzetet igazolni
szükséges.
Hozzájárulok, hogy az önkormányzat kérelmem elbírálása érdekében környezettanulmányt végezzen, az általam
közölt adatokat ellenırizze, illetve személyi adataimat gyámügyi igazgatási nyilvántartásban használja.
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Füzesabony, ……………………………………….
……………………………………
kérelmezı aláírása
Csatolandó igazolások:
-

-

-

-

havonta rendszeresen mérhetı jövedelmek estén a kérelem benyújtását
megelızı 3 havi átlag nettó jövedelemigazolás (családi pótlék, árvaellátás,
gyermektartásdíj, Gyes, Gyet, nyugdíj, stb) a havi rendszerességgel nem
mérhetı jövedelmeknél (pl. vállalkozás) a megelızı naptári év jövedelme
(APEH Igazolás).
Középfokú és felsıfokú oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás
munkarendje szerint fennálló tanulói, vagy hallgatói jogviszonyról,
A 18. életévet betöltött családtag esetén, amennyiben jövedelemmel és nappali
oktatás munkarendje szerinti tanulói jogviszonnyal nem rendelkezi, a
Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy részesül-e munkanélküli ellátásban,
A rendkívüli és átmeneti jövedelem kiesés miatt kialakult, létfenntartást
veszélyeztetı élethelyzetet igazoló iratokat, különösen Gyámhivatali
határozatot, orvosi igazolást, gyógyszer vagy egyéb betegségbıl adódó kiadást
igazoló számlákat, iskoláztatással kapcsolatos számlákat, iskola által kiadott
igazolást, halotti anyakönyvi kivonatot, stb.
Gépjármő forgalmi engedély fénymásolat

NYILATKOZAT
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igényléséhez
SZEMÉLYI ADATOK:
A támogatást kérı neve (lánykori név is):………………………………………………………………
A családban a Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendszeres kedvezményt kérıvel közös háztartásban élı
közeli hozzátartozók száma: …………………………………..
A Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendszeres kedvezményt kérıvel közös háztartásban élı, az egy fıre
jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vezetı közeli hozzátartozók adatai:
Név

Szül.hely.idı

Anyja lánykori neve

Házastárs, élettárs
Kiskorú
gyermeke:

Nagykorú
eltartott:

Egyéb rokon, akinek az
eltartásáról a Csjt. Alapján
gondoskodik a kérelmezı,
illetve házas-,vagy élettársa

A jövedelmek típusai

JÖVEDELMI ADATOK
A
kérelmezı
jövedelme

A kérelmezıvel közös
háztartásban élı
házastárs (élettárs)
jövedelme

Munkaviszonyból , munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem
Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl származó jövedelem
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátás
A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások:
(különösen Gyed, Gyes, Gyet, Csp, gyermektartásdíj, árvaellátás)
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszer szociális és
nevelési segély, jöv.pótló támogatás, stb)
Föld bérbeadásából származó jövedelem
Egyéb (különösen kapott tartás, ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegő kifizetések, stb.)
Összes bruttó jövedelem
Személyi jövedelemadó elıleg
Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
Munkavállalói járulék összege
A család összes nettó jövedelme
A család összes nettó jövedelmét csökkentı tényezık (tartásdíj
összege)
Az ügyintézı tölti ki!
Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4.§. (1) bek. i.) pontja

Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ( ügyintézı tölti ki) ………................. Ft/hó.

Összesen

VAGYONI ADATATOK
I. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
..................................................... város/község ........................................ út/uca .......... hsz., alapterülete:
.............. m2, tulajdoni hányad ............, a szerzés ideje: ............ év. Becsült forgalmi érték:* ................... Ft.
Egy fıre jutó forgalmi érték:** ........................ Ft.
2.Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
............................................ város/község ....................... út/uca ......... hsz., alapterülete: ......... m2, tulajdoni
hányad .........., a szerzés ideje: ......... év. Becsült forgalmi érték:* ........ Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**
........... Ft.
3.Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése
(zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.): .............................................. címe:
....................................... város/község ............ út/utca ....... hsz., alapterülete: ............... m2, tulajdoni hányad
................, a szerzés ideje: ........... év. Becsült forgalmi érték:* ................ Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**
....................... Ft.
4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: .................................... címe:
....................................... város/község ................................... út/utca .......... hsz., alapterülete: ......... m2,
tulajdoni hányad ............., a szerzés ideje: ............. év. Becsült forgalmi érték:* .......... Ft. Egy fıre jutó
forgalmi érték:** ............. Ft.
II. Egyéb vagyontárgyak
5. Gépjármő
b) személygépkocsi: ................... típus: ......................, rendszám: ..............., a szerzés ideje: .................
Becsült forgalmi érték:*** .............. Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:** .......... Ft.
b) tehergépjármő, autóbusz, gépi meghajtású termelı- és munkaeszköz: .................. típus: .....................,
rendszám: .................., a szerzés ideje: ...................... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy
azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:*** ........................... Ft. Egy fıre jutó forgalmi
érték:** ...................... Ft.
III. Összes vagyontárgy
6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ Ft. Egy fıre jutó forgalmi
érték:** ............ Ft.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a
szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez.
Megjegyzés: Ha a kérelmezı vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell
kitölteni.
Büntetıjogi felelısség tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Az eljárás megindításáról értesítést

kérek / nem kérek

Kelt: .................................. év ...................... hó……nap
...............................................
A rendszeres kedvezményt igénylı vagy
törvényes képviselıjének aláírása

JÖVEDELEMIGAZOLÁS
Ezen igazolást csak a munkáltató töltheti ki!
Munkavállaló neve: ………………………………………………………………………………………
Leánykori neve: ………………………………………………………………………………………….
Születési hely, idı: ………………………………………………………………………………………
Lakóhelye: …………………………………………….. ………………………………………………..

Igazolom, hogy fenti munkavállaló
b.) …….év … …………………hónap ……….naptól áll alkalmazásunkban jelenleg is.
b.) …….év …………………….hónap ……….naptól, ………..év ……………..hónap…….napig állt
alkalmazásunkban.
A munkavállaló napi ………………órában van / volt foglalkoztatva.

A munkavállaló nettó jövedelme ……………………..Ft/ hó, mely a munkavállaló tárgyhót megelızı három
havi átlagjövedelmét igazolja.

Gyermektartásdíj címén jövedelmébıl havonta ………………Ft kerül levonásra .

A munkavállaló …………gyermeke után havonta …………..Ft összegő családi pótlékban részesül, melyet a
fent igazolt havi nettó jövedelem tartalmaz / nem tartalmaz.

Ezen igazolás felhasználható a módosított 1997. évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény megállapításához.

Kelt.: ……………………………………………

…………………………………………..
Munkáltató cégszerő aláírása, bélyegzıje

3. számú melléklet
Figyelmeztetés!
- Az ellátást jogosultatlanul és rosszhiszemően igénybe vevıt kötelezni kell a pénzbeli ellátás
visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzérték megfizetésére. (Gyvt. 133.§. (2) bek.)
- A benyújtott jövedelem nyilatkozatban és igazolásban szereplı adatok valódisága az eljárás során
szükség esetén környezettanulmány (helyzetértékelés) készítésével ellenırizhetı.

KÉRELEM
Kiegészítı gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához
NYILATKOZAT
Személyi adatok:
1.) Kérelmezı neve: ……………………………………………………………………………………………
Lánykori neve:………………………….………………………………………………………………………
Szül.hely.idı: ……………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………….………………………………………….
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………………………..
Lakóhely címe: …………………………………………….……………………………………………………
Tartózkodási hely címe: ……………………………………………….……………………………………….
2.) A családban a Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendszeres kedvezményt kérıvel közös
háztartásban élı közeli hozzátartozók száma: …………………………………………………………………..
3.) A Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendszeres kedvezményt kérıvel közös háztartásban élı, az egy
fıre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vezetı közeli hozzátartozók adatai:
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatást kérek a saját háztartásomban nevelt gyermek után:
Gyermek neve
Anyja neve
Szül.hely.idı
TAJ száma

Oktatási
intézmény neve

A kérelem mellékleteként csatolni kell!
A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat,
jövedelemigazolás, nyugdíjszelvény, nyugellátás jogcímét igazoló okirat fénymásolata
Vállalkozók esetében Személyi jövedelemadó bevallás igazolás elızı évrıl (APEH igazolás)
Gyermekek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata.
A gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú lehelyezése, valamint a gyámkirendelés tárgyában hozott
bírósági, illetve gyámhatósági határozatot, jegyzıkönyvet
Gyermektartásdíjról igazolás,
Egyedülálló kérelmezı esetén az egyedülállóság tényének igazolása ,
A tartósan beteg, illetıleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
Az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói
jogviszonyról,
Gépjármő forgalmi engedély fénymásolata

JÖVEDELMI ADATOK
A
A jövedelmek típusai
kérelmezı
jövedelme

A kérelmezıvel
közös háztartásban
élı házastárs
(élettárs) jövedelme

Összesen

Munkaviszonyból , munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó jövedelem
Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl származó
jövedelem
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátás
A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó
támogatások: (különösen Gyed, Gyes, Gyet, Csp,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszer
szociális és nevelési segély, jöv.pótló támogatás, stb)
Föld bérbeadásából származó jövedelem
Egyéb (különösen kapott tartás, ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegő kifizetések, stb.)
Összes bruttó jövedelem
Személyi jövedelemadó elıleg
Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
Munkavállalói járulék összege
A család összes nettó jövedelme
A család összes nettó jövedelmét csökkentı tényezık
(tartásdíj összege)
Az ügyintézı tölti ki!
Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 4.§. (1) bek. i.) pontja
Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ( ügyintézı tölti ki) ………................. Ft/hó.

VAGYONI ADATOK
I. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
..................................................... város/község ........................................ út/uca .......... hsz., alapterülete:
.............. m2, tulajdoni hányad ............, a szerzés ideje: ............ év. Becsült forgalmi érték:* ................... Ft.
Egy fıre jutó forgalmi érték:** ........................ Ft.
2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
............................................ város/község ....................... út/uca ......... hsz., alapterülete: .........
m2, tulajdoni hányad .........., a szerzés ideje: ......... év. Becsült forgalmi érték:* ........ Ft. Egy
fıre jutó forgalmi érték:** ........... Ft.

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése
(zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.): .............................................. címe:
....................................... város/község ............ út/utca ....... hsz., alapterülete: ............... m2, tulajdoni
hányad ................, a szerzés ideje: ........... év. Becsült forgalmi érték:* ................ Ft. Egy fıre jutó
forgalmi érték:** ....................... Ft.
4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: .................................... címe:
....................................... város/község ................................... út/utca .......... hsz., alapterülete: ......... m2,
tulajdoni hányad ............., a szerzés ideje: ............. év. Becsült forgalmi érték:* .......... Ft. Egy fıre jutó
forgalmi érték:** ............. Ft.
II. Egyéb vagyontárgyak
5. Gépjármő
c) személygépkocsi: ................... típus: ......................, rendszám: ..............., a szerzés ideje: .................
Becsült forgalmi érték:*** .............. Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:** .......... Ft.
b) tehergépjármő, autóbusz, gépi meghajtású termelı- és munkaeszköz: .................. típus: .....................,
rendszám: .................., a szerzés ideje: ...................... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy
azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:*** ........................... Ft. Egy fıre jutó forgalmi
érték:** ...................... Ft.
III. Összes vagyontárgy
6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ Ft. Egy fıre jutó forgalmi
érték:** ............ Ft.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a
szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez.

Megjegyzés: Ha a kérelmezı vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell
kitölteni.
Büntetıjogi felelısség tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Az eljárás megindításáról értesítést

kérek / nem kérek

Kelt: .................................. év ...................... hó……nap
...............................................
A rendszeres kedvezményt igénylı vagy
törvényes képviselıjének aláírása

4. számú melléklet
Figyelmeztetés!
- Az ellátást jogosultatlanul és rosszhiszemően igénybe vevıt kötelezni kell a pénzbeli ellátás
visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzérték megfizetésére. (Gyvt. 133.§. (2) bek.)

KÉRELEM
Óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához
Alulírott ……………………………. Szülıi felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülı kérem rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermeke(i)m óvodáztatási támogatását.

NYILATKOZAT
Személyi adatok:
1.) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítását kérı:
a.) neve: ………………………………………………………………
b.) Anyja neve: ………………………………………………………..
c.) Születési helye, ideje: ……………………………………………..
d.) Lakcíme: …………………………………………………………..
2.) A gyermekeim:
a.) neve: ……………………………………………………………….
b.) anyja neve: ………………………………………………………..
c.) születési helye, ideje: ………………………………………………
d.) lakcíme: ……………………………………………………………
Nyilatkozat az iskolai végzettségrıl ( Ha mindkét szülı gyakorolja a szülıi felügyeleti jogot, mindkét szülınek
külön-külön nyilatkoznia kell.)
1.)
2.)

Kijelentem, hogy iskolai végzettségemrıl a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény
végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. Rendelet 7. számú melléklete szerint már nyilatkoztam.
Kijelentem, hogy gyermeke(i)m hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán
folytatott tanulmányaimat fejeztem be sikeresen.

Záradék:
Nyilatkozom, hogy az óvodáztatási támogatás igénybevétele esetén gyermeke(i)m rendszeres óvodába járásáról
gondoskodom.
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a Kérelem-ben és a Nyilatkozat-ban közöl adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a Kérelemben és a Nyilatkozatban közölt adatoknak az óvodáztatási támogatás megállapítására
irányuló eljárásban való kezeléséhez.
Ez eljárás megindításáról értesítése kérek / nem kérek.

Dátum: ……………………………………………..
……………………………………………
Óvodáztatási támogatást igénylı aláírása

5. számú melléklet
Figyelmeztetés!
- Az ellátást jogosultatlanul és rosszhiszemően igénybe vevıt kötelezni kell a pénzbeli ellátás
visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzérték megfizetésére. (Gyvt. 133.§. (2) bek.)
- A benyújtott jövedelem nyilatkozatban és igazolásban szereplı adatok valódisága az eljárás során
szükség esetén környezettanulmány (helyzetértékelés) készítésével ellenırizhetı.

KÉRELEM
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához
Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot
szíveskedjenek megállapítani.
NYILATKOZAT
Személyi adatok:
Kérelmezı neve: ……………………………………………………………………………………………
Lánykori neve:………………………….………………………………………………………………………
Szül.hely.idı: ……………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………….………………………………………….
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………………………..
Lakóhely címe: …………………………………………….……………………………………………………
Tartózkodási hely címe: ……………………………………………….……………………………………….
A családban a Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendszeres kedvezményt kérıvel közös háztartásban élı
közeli hozzátartozók száma: …………………………………………………………………..
A Nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a rendszeres kedvezményt kérıvel közös háztartásban élı, az egy fıre
jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vezetı közeli hozzátartozók adatai:
Név

Szül.hely.idı

Anyja lánykori neve

Házastárs, élettárs
Egyéb rokon (akinek
eltartásáról
gondoskodik)
Gyermekei*

Csatolandó igazolások:
havonta rendszeresen mérhetı jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelızı 3 havi átlag nettó
jövedelemigazolás (családi pótlék, árvaellátás, gyermektartásdíj, Gyes, Gyet, nyudgíj, stb.) a havi
rendszerességgel nem mérhetı jövedelmeknél (pl. vállalkozás) a megelızı naptári év jövedelmének igazolása
(APEH igazolás),
a 18. életévet betöltött családtag esetén, amennyiben jövedelemmel és nappali oktatás munkarendje
szerinti tanulói jogviszonnyal nem rendelkezik, a Munkaügyi Központ igazolását, hogy részesül-e munkanélküli
ellátásban,

a gyermekelhelyezésre, ideiglenes elhelyezésre, gyámrendelésre vonatkozó hozott bírói vagy
hámhatósági határozatot,
a szülıi felügyelet gyakorlására együttesen jogosult, de különélı szülık gyámhatóságon tett
megállapodásáról szóló, egy évnél nem régebbi jegyzıkönyvet,
Tartósan beteg, illetve fogyatékos nagykorú gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,
középfokú és felsıfokú oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló
tanulói, vagy hallgatói jogviszonyról,
a támogatást kérı és házastárs (élettársa) által eltartott rokon részére tartásdíjat megállapító bírósági
határozatot,
Gyermekek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata.
Egyedülálló kérelmezı esetén az egyedülállóság tényének igazolása ,
Az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói
jogviszonyról,
Házasságkötés esetén a házassági anyakönyvi kivonatot.
Gépjármő forgalmi engedély fénymásolata
JÖVEDELMI ADATOK

A jövedelmek típusai

A
kérelmezı
jövedelme

A kérelmezıvel
közös háztartásban
élı házastárs
(élettárs) jövedelme

Munkaviszonyból , munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó jövedelem
Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl származó
jövedelem
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátás
A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó
támogatások: (különösen Gyed, Gyes, Gyet, Csp,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszer
szociális és nevelési segély, jöv.pótló támogatás, stb)
Föld bérbeadásából származó jövedelem
Egyéb (különösen kapott tartás, ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegő kifizetések, stb.)
Összes bruttó jövedelem
Személyi jövedelemadó elıleg
Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
Munkavállalói járulék összege
A család összes nettó jövedelme
A család összes nettó jövedelmét csökkentı tényezık
(tartásdíj összege)
Az ügyintézı tölti ki!
Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 4.§. (1) bek. i.) pontja
Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ( ügyintézı tölti ki) ………................. Ft/hó.

Összesen

VAGYONI ADATOK
J. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
..................................................... város/község ........................................ út/uca .......... hsz., alapterülete:
.............. m2, tulajdoni hányad ............, a szerzés ideje: ............ év. Becsült forgalmi érték:* ................... Ft.
Egy fıre jutó forgalmi érték:** ........................ Ft.
2. Üdülıtulajdon és üdülıtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
............................................ város/község ....................... út/uca ......... hsz., alapterülete: ......... m2, tulajdoni
hányad .........., a szerzés ideje: ......... év. Becsült forgalmi érték:* ........ Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**
........... Ft.
3.Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése
(zártkerti építmény, mőhely, üzlet, mőterem, rendelı, garázs stb.): .............................................. címe:
....................................... város/község ............ út/utca ....... hsz., alapterülete: ............... m2, tulajdoni hányad
................, a szerzés ideje: ........... év. Becsült forgalmi érték:* ................ Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:**
....................... Ft.
4. Termıföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: .................................... címe:
....................................... város/község ................................... út/utca .......... hsz., alapterülete: ......... m2,
tulajdoni hányad ............., a szerzés ideje: ............. év. Becsült forgalmi érték:* .......... Ft. Egy fıre jutó
forgalmi érték:** ............. Ft.
II. Egyéb vagyontárgyak
5. Gépjármő
d) személygépkocsi: ................... típus: ......................, rendszám: ..............., a szerzés ideje: .................
Becsült forgalmi érték:*** .............. Ft. Egy fıre jutó forgalmi érték:** .......... Ft.
b) tehergépjármő, autóbusz, gépi meghajtású termelı- és munkaeszköz: .................. típus: .....................,
rendszám: .................., a szerzés ideje: ...................... év. (Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy
azonosító számot kell feltüntetni.) Becsült forgalmi érték:*** ........................... Ft. Egy fıre jutó forgalmi
érték:** ...................... Ft.
III. Összes vagyontárgy
6. A család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ Ft. Egy fıre jutó forgalmi
érték:** ............ Ft.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a
szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez.
Megjegyzés: Ha a kérelmezı vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik,
akkor a vagyonnyilatkozat megfelelı pontját a vagyontárgyak számával egyezıen kell kitölteni.
Büntetıjogi felelısség tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Az eljárás megindításáról értesítést kérek / nem kérek

Kelt: .................................. év ...................... hó……nap
...............................................
A rendszeres kedvezményt igénylı vagy
törvényes képviselıjének aláírása

