MURAKERESZTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3.
Telefon: 93/369-001
NYILATKOZAT
egyedülállóság tényéről

Alulírott …..…………………………..……… rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylő
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekemet, gyermekeimet
egyedülállóként** nevelem.
Nyilatkozom továbbá arról, hogy egyedülállóságom oka (*a megfelelő aláhúzandó)
▪

házasságom felbontása (elvált)*,

▪

özvegy vagyok*,

▪

hajadon vagyok*,

▪

nőtlen vagyok,

▪

egyéb*: …………………………………………………………………………………….,

Kijelentem, hogy élettársi kapcsolatban nem élek.

Dátum……………………………………..

.....................................
igénylő aláírása

**A 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 65.§ (3) bekezdése szerint:
A rendszeres kedvezmény igénylése szempontjából egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen,
özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa.
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NYOMTATVÁNY JÖVEDELEMIGAZOLÁSOKHOZ
Munkáltatók jövedelemigazolásai:
Igazolom, hogy (név)….…………..………....……születési hely:……………………..…………..
születési idő………………………………...………anyja neve:…………………………………..
település ………………..………, ……………..…….…út …….szám alatti lakos
……………..havi

nettó

havi

………………….

keresete:

Ft,

20….
azaz

…………….……………………………… forint napi …………. órás foglalkoztatásban,
amelyet……………….Ft, azaz…………………………….……………. forint gyermektartásdíj
levonás terhel.
Kelt:………………………… 202..…..………..hó …….nap
Ph.

_________________________
munkáltató

Igazolom, hogy (név)….…………..………....……születési hely:……………………..…………..
születési idő………………………………...………anyja neve:…………………………………..
település

………………………..…,

……………..havi

nettó

………………..…út

havi

keresete:

….szám

alatti

………………….

lakos

2020.

Ft,

azaz

…………….……………………………… forint napi …………. órás foglalkoztatásban,
amelyet………………….Ft, azaz……………………….………………. forint gyermektartásdíj
levonás terhel.
Kelt:………………………… 202……..………..hó ……nap
Ph.

_________________________
munkáltató

Alulírott igénylő nyilatkozom, hogy 20….. …….…….. hónapban ……………………. Ft.
tartásdíjat kaptam a bíróság ……………………………………. számú ítélete alapján.
Tartásdíjat nem kapok ……………………. – óta mert ………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
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Dátum:……………………………………….
__________________________
igénylő aláírása

Alulírott igénylő nyilatkozom, hogy munkaviszonyból származó jövedelemmel, egyéb rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezem …………………..………….. – óta.
Rendszeres pénzellátással (táppénz, GYED, GYES, GYET, öregségi nyugdíj, rokkantsági
nyugdíj, özvegyi járadék, baleseti táppénz, baleseti rokkantsági nyugdíj, időskorúak
járadéka, stb.)
 nem rendelkezem,

 rendelkezem, éspedig ……………….…….………Ft

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében
történő munkavégzés alapján számított jövedelem egyhavi átlagát tekintve
……………………… Ft jövedelmem származott.
Dátum:……………………………………..
…………………………………..
Igénylő aláírása

Alulírott nyilatkozom, hogy munkaviszonyból származó jövedelemmel, egyéb rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezem …………………..………….. – óta.
Rendszeres pénzellátással (táppénz, GYED, GYES, GYET, öregségi nyugdíj, rokkantsági
nyugdíj, özvegyi járadék, baleseti táppénz, baleseti rokkantsági nyugdíj, időskorúak
járadéka, stb.)
* nem rendelkezem,

* rendelkezem, éspedig ……………….…….………Ft

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében
történő munkavégzés alapján számított jövedelem egyhavi átlagát tekintve
……………………… Ft jövedelmem származott.

Dátum:……………………………………………..
…………………………………..
aláírás

4

Kijelentem, hogy a HÁTRÁNYOS HELYZET / HALMOZATTAN HÁTRÁNYOS HELYZET
MEGÁLLAPÍTÁSA iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési
jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Dátum: 20_______________ év ____________________ hó _____________ nap.

_______________________________________
kérelmező házastárs/élettársa/bejegyzett élettárs
aláírása

___________________________________
kérelmező aláírása

5

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igényléséhez
Tisztelt Ügyfelünk!
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.) alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
• 21/B §-ban meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
• A 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,
• Az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezménynek
igénybevételére.
A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres kedvezményre való jogosultságát amennyiben a
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj
legkisebb összege) a 145%-át,
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg különkülön vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.
Vagyon: alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek
egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles
más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott
ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott
gépjármű.
===========================================================================

A kérelemhez csatolni kell: (65.§ (1) bekezdés)
•
•
•
•
•
•
•
•

a jövedelemigazolást a kérelmező és házastársa/élettársa utolsó havi nettó jövedelméről: munkaviszony
esetén utolsó havi nettó jövedelmet igazoló munkáltatói igazolás, rendszeres pénzellátás esetén
csekkszelvény vagy számlakivonat. l
Jövedelemmel nem rendelkező esetén az erről szóló nyilatkozatot.
Tartásdíj esetén az utolsó havi tartásdíj összegének igazolását vagy az erről szóló nyilatkozatot.
A gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott
bírósági illetve gyámhatósági döntést, továbbá illetve külön élő szülőknek a gyámhivatal előtt tett
megállapodásról szóló jegyzőkönyvet, (18.§ (2) bekezdés)
A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást.
Nagykorú gyermek esetén az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint
fennálló tanulói, vagy hallgatói jogviszonyról,
egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot
a családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, hogy a Gyvt. 19.§ (1a) bekezdés b)
pontjában ellátások valamelyikében részesül.

* A nyugdíjminimum összege 2021-ben 28.500.- Ft.

