
K é r e l e m  
rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás igényléséhez 

I.  Kérelmező neve: ...................................................................................................  
(nőknél leánykori név): ........................................................................................  
Születési helye, ideje: ............................................................................................  

Adóazonosító jel:           
 

Anyja neve: ............................................................................................................  

Személyi ig. száma: ...............................................................................................  
Munkahely neve, címe: ..........................................................................................  

Házastárs, (élettárs) neve: .....................................................................................  
Születési helye, ideje: ............................................................................................  

Adóazonosító jel:           
 

Munkahely neve, címe: ..........................................................................................  
Lakcím:  Füzesgyarmat, ............................................... utca, .............. hsz. 

II.Közös háztartásban élő családtagok: 
 NÉV SZÜLETÉSI  IDŐ ROKONI KAPCSOLAT  FOGLALKOZÁS  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
 

III.Vagyoni adatok: 
Építési telek, üdülő, üdülőtelek, földterület (saját, bérelt, bérbe adott)*: ............  ha. 
...............  m2, ................  aranykorona, baromfiól, garázs, egyéb *: ......................  
értéke: .......................  Ft. 
Gépjármű (szgk., tgk., erőgép, pótkocsi, stb.)* ......... db., típusa: ........................  , 
gyártási éve: ..............  értéke: ..........................  Ft. 
Fagyasztószekrény, hűtőláda, videó, színes TV, hifi-torony, készpénz, takarékbe-
tét, részvény, kötvény, stb.* Értéke: .................  Ft 

Ingatlanhasznosításból származó jövedelemmel rendelkezik-e?   igen - nem.* 

* A megfelelő szövegrész aláhúzandó! 
 



 

 

IV. Kérelem indoklása: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Anyagi és büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

Füzesgyarmat, 20 ......  év. ........  hó. ......  nap 

 ................................................  
 kérelmező aláírása 
 

Minden jövedelemigazolást mellékeljen a kérelméhez!



J ö v e d e l e m n y i l a t k o z a t  

Jövedelem típusai 

A kérel-
mező jö-
vedelme: 

A kérelme-
zővel 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 jövede-
lem. 

     

3.  Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből 
származó jövedelem. 

     

4.  Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíj-
szerű ellátások. 

     

5.  A gyermek ellátásához és gondozásához kapcso-
lódó támogatások (különösen: GYED., GYET., 
GYES., családi pótlék, gyermektartási díj, árvael-
látás). 

     

6.  Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyó-
sított rendszeres pénzbeli ellátás ( munkanélküli 
járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, 
jövedelempótló támogatások, stb.) 

     

7.  Föld bérbeadásából származó jövedelem.      

8.  Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, érték-
papírból származó jövedelem, kisösszegű kifizeté-
sek, stb.) 

     

9.  Összes bruttó jövedelem:      

10. Személyi jövedelemadó vagy előleg összege.      

11. Egészségbiztosítás és nyugdíjjárulék összege.      

12. Munkavállalói járulék összege.      

13. A család összes nettó jövedelme 9-(10+11+12).      

14. A család összes nettó jövedelmét csökkentő té-
nyezők (tartásdíj összege). 

     

 

Egy főre jutó családi nettó jövedelem:         Ft/hó 
 
 
Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT - ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 

Dátum: 20 .........  év. ............. hó. ............  nap. 

 

 

 ............................................................. 
 a támogatást kérő aláírása 
 
 
 

(1) A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását 
megelőző három hónap havi átlagát kell figyelembe 

venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszo-



nyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmez-
hető. 

(2) A 2. Bekezdésében meghatározott összeg számításánál 
- a kérelem benyújtása időpontjában - közös háztartás-
ban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni. 
a) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem ren-

delkező gyermeket, 
c) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelke-

ző nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányo-
kat folytató gyermeket, 

d) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg illető-
leg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fo-
gyatékos (a továbbiakban: tartósan beteg, illetőleg fo-
gyatékos) gyermeket, 

e) az a) - d) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő 
vagy házastársa által eltartott rokon. 


