
KERELEM
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához

A) lap

I) Személyi adatok

l. 
^ 

kérelmezó sz€mélyre vonatkoá adatok:

s7iileté§i neve:
Anyja ner e:

Születés helyc. idejc:

Lakóhely: Dtrtrtr iranyítószárn,.......,,..,, ..,....települé§
.......,.... utca/út/tér .,.. ...házs7jín ....--.... épn let/lépcsőház ...__..,... emelet, ajtó

Taítózkodási hely: -ÉDD irlilyítószám .,..... település
.,.......... utca,/ú/lér .... ...__. ház,szitm ._-.-..... épüleí/épcsőház ..,,.... emelet, ajtó

(A lakóhely és d tafíózkodási hely megadásakor a lakcímnyílvántartásba bejelentett lakohelyet,
laríózkodási helyeí kell íel tünlel ni)

Társadalombiaositási Azonositó Jele (TAJ): DDD-DDD-DnD
AlIampojgarsaga:.,.,.
(Nem maglar állampolgár esetén fel kell íüntetni, h.d a személy bevándorolt, letelepedell,
oltalmazotl vagy meneküh iogá ású,)
Telefonsám (nem kötelező megadni): ......
É-maiI cim (nem kötelező megadni.;:

2. A kérelmezóvel a kérelem benyújtásának idöponrjában közös házartásban éIó közeli
hozzálanozók szíú\a:,.,.,.....,.... fő

3. A kérelem benyújtásanak időpontjában a kérelmezővel közös háaartásbarr élő, az egy fóre jutó
jövedelem sz.,ámítása szemponljából figyelernbe vehetó közeli hozzÁtutoók (gondoá család)
adatai (a 3,B táblázatot kell kitölteni, ha a jogosult§ág megállapítását nagykoru gyermek, saját
jogán kérelmeá!):

3l A íáb|á!zat|

NéV
születési
hely. idó

Tarsadaloúbiáositási
Azonositó Jele (TÁJ)

l, bázastársa, éleiiár§a 0!D úDE !trD
2. egyéb rokon (akinek
eltanásáról gondoskodik)

3. $/etmekei trtrtr !trtr trDtr
!!D ü!D !!!
-trn trtr! !!D
trln DD! !!D
!!! tr!! !n!



Né\,
születési
hely, idó

Társada]oinbiztosiláSi
Azonosító Jclc (TAJ)

]. szülő n!! l!tr !D!
2, szüló !!n !!! !trtr
j, kér€lmezó tesivéíei D!! trtrtr !!!

!!D !!! !l!
!!D !D! lUD
!D! !!! D!!
!D! !!! D!!

3B íáblilzaí:

MegilE Z9!.;
- Á 3/A táblózaí 2. pontjában a táblózat ]. és 3. pontjába nem taríozó, a háZasságfól, a csalódról

és a gúmságróI szóló 1952. el)i ]I'. tönéry) (Csjt,) alapján a szülő lag,l házastórsa által eltartoít
lokaht kell íeltüntetni.

- A 3/A és 3/B íáblázaí 3. p()ntjában a 2a évesnél fatalabb, öhálló kresettel nem rendelkező

E}ermeke| a 23 éNes a rtaíalabb, önálló kereseftel em tendelkező, nappali tagozaton ki;zépfokú
íanulmányokaí íob)taló permeket; a 25 évesnél rtafuhbb, ókálló kefesetíel nem rendelkező,

felsőolíatási ikíézmé y nappali tagozaíán íanulmá yoLat íolytató glermeket; íovábbá kofh.|táfru
tekinteí fiélkül a t1rtósan bete8, illeíre súlyosalxfogydtékos gpmeket kell íeltü tetni- Gyermekeken
a kételmező szúlő |ér szeriníi, öíókbe íogadott, \,alamínt a házasláls és a2 élettárs glermekeít
egyaránt értení kell-

-A 3/Aés 3/B táblázaI ,,Allampolgársága" oszlopába a nem fuagyal állaupolgár eseténíel kell
lüntetni azí is, ha a személy belándorolt, letelepedett, oltalmazott |ag) menekült jogállású-

Egyéb nyilatkozatok

Fe|elósség€m tudatában küelentem, hogy
a/ éIetvitelszeíúen a lakóhelyemen/a taÉóZkodási helyemen élek ra hegfelelő rész aláhúzandó azzal

hogy et a nyibtkozatot csak abban az esetben kell megtenhi, ha bejelentex lakő- és taltózkodási helyel is
rendelkezik)

'' 
a közólt adatok a Valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok Valódiságát a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásól szóló 1997. évi )cüI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatiskört gyakorló

szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivata| hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adó- és Vámigazgatóéga
ú§án - ellenórizheti.

Hozájáíulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igázgaűsi etjárás soíán történő
feIhasználásához.

KeltI

szülő/családbafogadó gyám/nagykorúvá vált gyermek aláírésa



B) lap

Alülírotí kérem á §/ermckem, rycrurekeim/a ryámságom alá helyezeű ryemek
részérelrószemre (a megfelelő aláhúzandó) a hátrányos, halmozottatr hátrányo§ he|yzet

íennállásának megállapitását

l. NYILATKoZAT iskolai végett§éqról (l nyilaíkazat meqléíele önkéhles! Amenhyiben a §zülői
íelüg)eleíi jo8ol a g)ermeket eglútt ne,,,elő mindkét szlilő glakorolja mindkét sztilőnek kiilön-kúlón
nyílatkoznia kell!)
o Kijelentem, hogy a kérelem benyújLisfuak időpontjában legfeljebb alapfokú iskolai

végzenséggel rendelkezem.

szülő/családbafogadó gláu a Iá írása szülő aláírása

oR Á VÁLT GYERMEK BöLcsóD NEVELÉ2.
KTAT

Gyermek
(nagykonivá vált
gyermek) neve

A bölcsőde, nevelési-oktatási,
felsőoktatási intézmény telje§

neve, áol a gyermek bölcsódei,
óvodai ellátásban részesül vagy a

tanuló. hallsató tánul

Az intézmény címe (iíányító szám,
településnév, utca, házsz,ám)

Qlem szükséges a tóblázatot kítöheni, amennyíben adattartalma megeglezík a rendszeres
glermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránt e kérelemmel egyidejűleg betyjjtott Á) lap 1.

pontjábak íoqlalt tdblázat adattartulmával Ha a nevelési-oktatási íktézmé ynek íelsőokatfui
intézuéhylek telephelye is van, dzí Q hevel és címeí kell megatlni, ahova a gtetmek, íanuló,
hollgató íénylegesen j ár.)

3. Egyéb Nyilatkozatok

FelelősségerD tudaüában kijelenleíL hogy a köóli adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt,,.......,..,.,...........

szülő/családbafogadó gyám-/nagykoruvá vált
gyemck aláírás

ADA1,oK



" 
r",-#Llíífi§?up' al o,,

Amennyiben a gyermek, gyeímekek rendszeres gyermekvédelmi kedvczményre való
jogosultsága már a hátányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására
irárryuló kérelem benyújtását negelőZően megál]apitásra keflilt, a B) lap önállóan is benyújtható
oly módon, hogy ahhoz kitöltve csatolni kell az A) lap l. Személyi Adatoka vonatkozó részének ] -
3. pontjait tafialDMzó részét-

liátrányos helyzelú gyerrnek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
aki esetében az alábbi körülmények közül eírv fennáll:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gycnneket együtt
ncvelő mindkét §zülő, a gyeímeket egyedül neveló szüló, illetve a családbafogadó gyám
Icgmagasabb iskolai végzettsége alaPfokú - (alacsotry iskolaí végzettség, melynek igazolása a
kére hnen meqíe u önllénles nyi laíkeaíal törléni k)

- a rendszeres gyemrekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevclö
szlilők bármelyike l,agy a családbafogadó gyán a szociáis töNény sz§dnti aktiv koúak ellátására
(foglalkoztatást helyettesítő tárogatás vagy lendszeres szociális segély) jogosult vagv a
kedvezmény igénylésének időpoDtját megelőzó I6 hónapon belül legalább 12 hónapig
áIláskeresóként tartotta nyilván a munkaügyi központ - (alacsony íoglalkozfutoltsáq, melynek
,fennóIlását az eljáró halósúg ellehőrzi)

- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókömyezetben, vagy az eJjárás során felvett
környezettanulmány szerint félkomfortos, komíort nélküli vagy szükséglakásbaI, illetve olyan
laká§körülmények között él. ahol kollátozottan biztosítottak az cgészséges fejlődéshez sziikséges
feltételek - (e léqle leh lakóköfiyezet, illetve lalg|iskörülmén))

Halmozottan hátrányos helyzetú gyermek: az a rendszorcs gyermekvédelni kedvezményre
jogosult gyermek, aki esetében fenti három ködlmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony
fo8lalkoáatottság; eléglelen lakókörnyezet, lakásköflllmény) legalább kettő fennál.

Alapfokú iskolai végzettség] a köznevelésrőI §zóló 2011. évi cxc. törvény alapján a nyolcadik
évfolyam sikeres elvégzéséTől kiállított bizonyitvány - iskolatípustól fuggetlenül - alapfokú iskolai
végzettséget ianúsít.

(Pl. egl 9- éufolyam elvégzése, vagl egl középíokú oktatasi ihtézmény pár osztályának elvégzése
a kózépíol,ri 1,égzeítség hegszeruése nélkul az alapíokú 1,égzettsé4et nefu befulyásoua, hiszen ezek
végzettségi szintet nem emelnek)


