
KERELEM

AlulíIott kérem, hogy gyermekeim részé.e a lendszeres gyerme$edelmi kedvezmén}Íe való
jogosu|tságot szíveskedjenek megallapi|ani.

Kérelem indokolása:

t,TILATKOzuT
Á) szerhélyi adatok

1. A rerrdszeres gyermekvédelmi kedvezmén;rre va1ó jogosu1tság megállapítrását kérő neve
(|eánykori név is): .....

a) Anyja neve: ..........
ó/ Sziiletési helye, ideje: .........................'.....
c) La}óhelyének címe: .................. '..... '... '....

2. Á családban a Nyilatkozat benyújtlásának időponliásan a rcndszercs kedvezménÍ kéróvel
közös háztart.{sban élő közp|i' hozzétattoók sáma: ...............-..-..

3. A Nyilatkozat benyújtásrínak időpontjában a rcndszeres kedvezménÍ k&ővel közös
házÍaÍÁsban éIő, az egy főre jutó jövedelem számííása szempontjából |rgyelembe vehető közeli
|1ozzÁtafil'zók adatai|.

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1.l4. pontjaiban feltiintetett jövedelmek
valódiságanak igazolrására szol gáló iÉtokat.

B) Jövedelmi adato|

Ajövedelmek típusai
kérelmezó
jövedelme

A kérelnezővel
közös hááa.tásban

élő ház3slírs
(él€ti'írs)

jövedelne

A k&elrnezővel
közös h]Áztartásban

é1ő eryéb rokon
jövedelme

1. Munkaviszonyból' ntunl€végz€sre iÍán}uló egyéb
jogviszonyból sármazó jöv€delern és !áppénz
2. Társas és egyéni vállalkoz^b6 súmazÁ

jövedelem

3. tngatlaq ineó va$iontárgyak éÍékésíúiséből
sármázó jövedelem



4. N}ugellárás, bale'seli n}ugell&ás' eryéb
n}ugdíjszerű ellátások
5. Á gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódóiínoeaiások(kiilönósen: GYED' GYES'
GYET' családi pótl+ ryermelÍárqísdíj, áfl aelláüís)
6' Munkaügyi sz€nek á|lal fol}ósilolt rcndszer€s
pénzbeli ellátá!
7. Föld beJb€ad.{sábó! sz{rmázó jövedelem
8. Eryéb (klilönösen: kapott tarrás., ösztöndíj'
éíékpapírból sármazo jt'vedelem, kis összegű
kifizáések stb.)
9. tsszes bruttó jövedelen
l0' Szenélyijövedelemadó vagy előleg összege
l1. Egészségbiuosíúsi és nyugdíjjárulékösszeg€
12. Munkar'állalói jáJulé& óssz€ge
|3. A csaláq összf,s neíojövedelme |9-(l0' l| Í2'
r4. Á család óssz€s nettójövedelmét csöIlkentő

tényezők (tartásdíj összege)

15. Az ÜGY|NTÉzl TÖLTI xI!
tul'.omlínyzat által folyósított rendsur€s pénáeli
eÍátás [a szociális igazgaiásrót és szooiáli.etlátáolqil
szóló 1993. évi m. tv. 4. $ o) bek. ' pontia]

Egy fórejutó havi családi nettójövedelem (ügyintézó tölti ki): .......................'......... Ffrhó.

C) Yagani adatok
I. Ingatlanok

1. Lakrástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagl állandó, illetve taltós használat) címe:

vároo/község .............. úíutca
.......... hsz., alaptedlete: .....-........ 

"?' 
fubjdoni hányad a szerzés ideje:

......::..-.'..-...-.....-.. év. Becsült forgalmi érték ..............:.................. Ft. Egy frre jutó forga|mi
érték :...... '..... '..... ' '.... .............. Ft.

2. Üdülótulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
'. vláros/község .........'.... útlutca

......... hsz., alapterülete: ........... 
"?' 

tulajdoni hányad a szezés ideje:
' '.. éY. Becsii lt fo|ga|Íni érték: .....,....... '. '................. '............... Ft.

Egy Íőr9jutó forgalmi érték ...... '. '...............]............... '....... Ft.
3. Egyéb, nem lakás céljfua szolgáló éplilet.(épületresz.)ful4jdon (vagy álandó használat)

megnevezése (zártkeÍi építmény, műhely, üzlet, műtercm' reüdelő' garázs stb.):
clme:

viáxos'{<özség



. yAGyoNWÍLATKozÁT

I. A kérelnezó szeméIyi adatai

SziileÉsineve:
NryJd 'rsYE.

Társadalombiáosítási Azonosító JeIe:

II. Á kérelm€ző és a Yele €gilitté|ő közeli hozzátaÉozójáIak varyona

A. Ingatlanok

1. I,akásfulajdon és lakótelek-fulajdon (vagy ráÍandó, illetve taltós hasaálat): címe:
vráros/kiizség

2. Üdülőtulajdon és üdÍilőtelek-fulajdon (1agy átlandó, illetve taÍtós trasznrílat):

hsz. alapteÍÍilete: ........... m2, hrlajdoni háayad: a szerzés ideje:

Becsült foÍgalmi érték:*

város/,község
c1me:

úVutca

cime:
úVutca

Ft
3. Egyéb, nem lakás céljrira szolgáló
megnevezése (záÍtketi építErény,

épÍilet.(épiiletrész-)fu laj don
műh9ly, iizlet, múterem,

(vagy ríllandó basznáat):
Iendelő, garázs stb.):

vrálos/község

m-, rurajoom
hányad: ................., a sze|zés ideje: ...........'.... év

Becsült forgalmi érték:*

út/ulca ........ '.. '........ bsz. aiaprcrti lele: ...........

Ft
4. Termófuldfulajdon (vagy átlandó hasz&áIat): megnevezése:

vráros&özség
bsz. alapteriilete: .''-.'-.Úl' hrlajdoni hányad: a szezés ideje:

Becsült forgalmi éIték:*



4.
címe:

Termőfdldtulajdon (vagy átlandó használat) megnevezése: ..............'.'..--.--....-..-..-.
.. várovközség

út/utca .......... hsz., alaptefilet€: '...'....... m2, tolajdooí hányad ............., a verzés idgje: ...........'.

év. B€csült foigalmi érték .'.'...............'......... Ft.
Egy fóre jutó forgalmi érték .................-.................. Ft.

II' Egléb t, agtont át glak

5. Gépjármű
a, szemé|ygépkocsl: típus: ...'.'-....., rendszáLrn: -'.-'....''... a szerzés

lalí"' -...-.1]-] Á"".tirt forgalmi érték:...'........... rt. rgy m'".j,'to to.galmi érték .............. Ft.

Á tehereépiármü' autobusz,: ......'.......... típus: .......'...........' rendszám: ...'............., a szevÉs

id;í;.:..:.:::..:..: J". rn-Í.'e. nélkü1i gepek eseten a gyártrási vagy azonositó sámot keII

i"ita""t"i.l Becsult forgalmi ért.5k: .......'...]......................... pt. Egy 6re jutó folgalmi érték:

III. Összes lagmnnitgl

6. A család összes vagyolának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5J: .--'-...-.---.. Ft.

Esv főre iutó foÍsalmi &ték .'.......... Ft.."lilte''il, 
ffJ. ; i""ii 

"a"* 
a valóságmk megfetelnek. H94.jalulo.k a nllatkozatban

';;;iá 
"d"úh-r"i, " 

.zoeiílis igazgatási e|járrásban törlénó fe|használásáhoa ke7e|éséhez.

Megiegyzes: t{a a kér€ |mezi' yagy kőzelihozzéúartozója bármely vagyontáÍgyból egynél többel

fi"il#k, akkor a vagyonnyilaikozat megfelelő pontját a vagyonufugyak szárnával egyezöen

kell kitölteni..' 
iitili".áj"gi taao.ségem tudatában kijelentem, hogy a ].lYILATKozAT-ban kózölt adatok a

valóságnak megfelelnek.

Dátum: ........ '.............

a lendszeres kedveanénÍ igényló vagy ü'rvényes
kepviselójének aláírása


