
4.sz. melléklet az 1/2015. (II.26.) rendelethez  

KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 

megállapítására 

A kérelem jogcíme: Gyermekek iskoláztatásához 

   Válsághelyzetben lévő várandós anya által, a gyermekének megtartásához 

   A gyermek fogadásának előkészítéséhez 

A nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek 

családba                      való visszakerülésének elősegítéséhez. 

 

A kérelem 

indoka:_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Kérelmező neve: ........................................................................................................................................................  

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

Születési helye: ........................................................... Születési idő: ..................... év ...................... hó ........... nap. 

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

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): ............................................................  

Állampolgársága: magyar, egyéb: ...................................................  

A kérelmező idegenrendészeti státusza: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék 

kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan . Státuszt elismerő 

határozat száma: /20 ........................................................  

Családi állapota: hajadon/nőtlen; házas és házastársával együtt él; házas és 

házastársától külön él; elvált; özvegy; élettárssal él; egyedül él. 

Lakóhely: ..................................................................................................................................................................  

Tartózkodási hely: ...................................................................................................................................................  

Életvitelszerűen a ................................................................................................................................ címen 

élek. 

A megállapított támogatást postai úton / bankszámlára kérem folyósítani. Bank: .................................................. Számlaszám:  

Kérelmező telefonszáma : ............................................................. E-mailcíme : ...................................................... 

 

Egyéb nyilatkozatok: 

Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után a bíróság által 

megállapított/másik szülővel való megegyezés alapján  ...................................................  havi 

összegben 

tartásdíjat kapok. 



Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kiskorú gyermekem(im) után tartásdíjat nem 

kapok és a tartásdíj végrehajtása ügyében az alábbi intézkedéseket tettem: 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nem velem élő kiskorú gyermekem(im) után 

a bíróság által megállapított  ....................................................  havi összegű tartásdíjat fizetem/nem 

fizetem. 

Életjáradéki, tartási és öröklési szerződéssel rendelkezem / nem 

rendelkezem.
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Gépjárműnek üzembentartója vagyok / nem vagyok. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben és a vagyonnyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) 

bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV és az OEP hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, 

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a 

jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt 

összegben visszakövetelheti. 

Kijelentem, hogy a települési gyermeknevelési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes 

egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok/ nem mondok le. 

Tés, ....................................év ..................................... hó ................ nap 

kérelmező aláírása kérelmező házastársa/élettársa aláírása 

nagykorúvá vált gyermek/gyermekek aláírása 
 


