
 
 5. melléklet 

 

KÉRELEM 

Települési gyermeknevelési támogatás megállapításához 

 

1. A kérelmező adatai: 

Neve: ......................................................................................................................................... 

Születési neve: .......................................................................................................................... 

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

Születés helye, ideje (év, hó, nap): ........................................................................................... 

Lakóhelye:     irányítószám ................................................................ település  

.........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház 

............... emelet, ajtó 

Tartózkodási helye:     irányítószám ........................................................................ 

település ...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ 

épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó 

 

Milyen minőségben lakik a lakásban: tulajdonos, résztulajdonos, főbérlő, albérlő, társbérlő, 

bérlőtárs, családtag, haszonélvező, egyéb: ..  ............................................. (megfelelőt kérjük 

aláhúzni 

Tulajdonos neve (rokonsági foka), lakcíme, elérhetősége, abban az esetben, ha nem a kérelmező 

a tulajdonos:…………………………………. 

 

Kijelentem, hogy életvitelszerűen: (megfelelő részt kérjük bejelölni) 

 Lakóhelyemen   Tartózkodási helyemen tartózkodom 

 

Kérelmező családi állapota:…………………….. egyedül élő; nem egyedül élő 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:          

Állampolgársága: ...................................................................................................................... 

Telefonszám:…………………………….. Email:…………………………………………… 

 

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):……………………. 

  
 

Amennyiben a támogatás folyósítását bankszámlára kéri:  

Számlavezető pénzintézet megnevezése:................................................................................... 

Pénzforgalmi számlaszáma: ..............................-.........................-............................................ 

 

  



 

2. Kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók személyi adatai: 

Név 
Születési hely, 

év, hó, nap 
Anyja neve 

Rokoni 

kapcsolat 
TAJ szám 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

     

 

 

3. Kérelmező jövedelmi adatai: 

A kérelmező és családjában élő közeli hozzátartozók havi nettó jövedelme forintban: 

 
A jövedelem típusa Kérelmező 

Házastársa 

 (élettársa) 
Gyermekei 

1 Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó, közfoglalkoztatásból 

származó jövedelem, táppénz 

(megfelelőt kérjük aláhúzni)  

      

2 Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és 

más önálló tevékenységből 

származó (megfelelőt kérjük 

aláhúzni) 

      

3 Alkalmi munkavégzésből 

származó 
      

4 Gyermekgondozási ellátások, 

támogatások: 

……………………………. 

      

5 Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátások:…………………. 

      

6 Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által 

folyósított ellátások: 

………………………………… 

      

7 Tartási, életjáradéki, öröklési 

szerződés (megfelelőt kérjük 

aláhúzni) 

      

8 Ingatlan hasznosításából, 

ingatlan eladásából, 

egyéb:……………………… 

      

9 Összes jövedelem       

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):…………… 

 



 

Tartásra köteles hozzátartozóm: 

− szülő, 

− gyermek, 

− házastárs vagy volt házastárs/élettárs, volt élettárs (megfelelő aláhúzandó) 

 

A kérelem rövid indoka: 

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

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

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

 

4. Nyilatkozatok: 

4.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján, pénzforgalmi szolgáltató útján, valamint 

a Magyar Államkincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok 

alapján ellenőrizheti. 

4.2. Tudomásul veszem, hogy a Hatóság a tényállás tisztázása érdekében környezettanulmányt 

készíthet és vizsgálhatja a tartásra köteles személyek vagyoni, jövedelmi viszonyait, 

amelyekről felkérésre köteles vagyok adatot szolgáltatni. 

4.3. Nyilatkozom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés a)-b) pontjában szabályozott normatív kedvezményben 

gyermekem nem részesül. 

4.4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
4.5. Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványon megadott személyes adatokat az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §-a, és Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendeletében meghatározott jogalappal, célból, körben, 

határideig és módon kezeljük. 

Amennyiben Ön a megjelölt jogszabályokban megjelölteteken túl további személyes adatot is megad a 

fentiek szerint, úgy azokat a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes 

adatoknak tekintjük. Ezen adatokra vonatkozóan Ön az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti hozzájárulását vélelmezzük, amellyel 

egyidejűleg nyilatkozik, hogy amennyiben harmadik fél adatait is megadja, úgy a megadott személyes 

adatok előttünk történő feltárására az érintettől megfelelő felhatalmazással rendelkezik. 

A fenti tájékoztatást tudomásul veszem. 

4.6. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Tiszasüly, …………………… 

 

          ……..…………………………… 

           Kérelmező aláírása 

Kijelentem, hogy a települési gyermeknevelési támogatás megállapítása iránti kérelemnek 

teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz 

esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!) 
 

Tiszasüly, 20…....év…………..………….hó…….nap 

       __________________________  

        kérelmező aláírása 


