Benyújtandó:
Olaszliszka - Vámosújfalu Körjegyzısége
Olaszliszka, Szent István út 5.

KÉRELEM
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához
Alulírott kérem, hogy az alábbi nyilatkozat alapján a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságot megállapítani szíveskedjen.
NYILATKOZAT
A./ személyi adatok
1./ Kérelmezı /törv. képviselı / neve: ……………………………………………………
Szül. helye, ideje:………………………………………………………………………
Anyja neve:…………………………., lakcíme:………………………………………..
2./ A családban a nyilatkozat idıpontjában a támogatást kérıvel közös háztartásban
együtt élı közeli hozzátartozók száma: …………….fı
3./ A nyilatkozat benyújtásának idıpontjában a támogatást kérıvel közös háztartásban élı, az
egy fıre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetı közeli hozzátartozók
adatai:
Név:

Születési hely, idı:

Anyja neve:

- házastárs, élettárs
- egyéb rokon /akinek
eltartásáról
gondoskodik /
- gyermekei: •

•A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, a 23 évesnél fiatalabb önálló
keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató, a 25 évesnél
fiatalabb önálló keresettel nem rendelkezı nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai
tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetıleg testi,
érzékszervi, értelmi, beszéd, vagy más fogyatékos gyermek.
./.

-2B./ Jövedelmi adatok:
A feltüntetett jövedelmekrıl típusuknak megfelelı igazolást, vagy annak másolatát kérjük
csatolni. / utolsó 3 hónap átlag nettó jövedelemrıl /
A jövedelem típusai:
A
kérelmezı Kérelmezıvel
Hozzátartozó Hozzátartozó
jövedelme
együtt
élı jövedelme
jövedelme
házastárs,
élettárs jöv.
Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jöv. és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
Ingatlan,
ingó
vagyontárgyak
értékesítésébıl származó jövedelem
Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
Nyugdíjszerő ellátások
A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások /gyes, gyed, gyet,
családi
pótlék,
gyermektartásdíj,
árvaellátás /
Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
/munkanélküli jár, rendszeres szoc.segély,
jöv. pótló támogatás stb. /
Föld bérbeadásból származó jövedelem
Egyéb /ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem stb./
Összes bruttó jövedelem
Személyi jöv.adó vagy elıleg összege

Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege
Munkavállalói járulék összege
A család összes nettó jövedelme
/9-(10+11+12)/
A család összes jövedelmét
Csökkentı tényezık/ tartásdíj/

Ügyintézı tölti ki!
Önkormányzat által
folyósított rendszeres
pénzbeli-ellátás/1993.évi
II.tv.4.§./1/bek.i.)pontja
Mezıgazdasági ıstermelésbıl származó jövedelem: - ……………………Ft/elmúlt év
- nem volt.
Egy fıre jutó havi nettó jövedelem: …………………..Ft.
Büntetıjogi felelısségem teljes tudatában kijelentem, hogy a Nyilatkozatban közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.
Olaszliszka, ………………………………………
………………………………………..
támogatást igénylı aláírása

