
 

1. számú függelék  

Nyilatkozat 

 
Alulírott (kérelmező személyre vonatkozó adatok): 

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

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

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

Születés helye, ideje: .......................................................................................................................................... 

Lakóhely: _ _ _ _ irányítószám ........................................................................................................... település 

..................................................................... utca/út/tér ....... házszám .......... épület/lépcsőház ..... emelet, ajtó 

Tartózkodási hely: _ _ _ _ irányítószám ............................................................................................. település 

.............................................................. utca/út/tér .......... házszám .......... épület/lépcsőház ........ emelet, ajtó 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni) 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermeke(i)met 

O egyedül nevelem, mivel (Egy eset megjelölendő.) 

 Hajadon/nőtlen vagyok és nincs élettársam 

 Özvegy vagyok és nincs élettársam 

 Elvált vagyok és nincs élettársam (Csatolni szükséges a házasság felbontásáról szóló bírósági ítéletet.) 

 Házastársamtól külön élek és nincs élettársam 

Kijelentem továbbá, hogy (Egy eset megjelölendő.) 

 gyermektartási díjat nem kapok, mert ………………………………………………………………………… 

 rendszertelenül kapok ………………………. Ft-ot, 

 rendszeresen kapok ………………………….. Ft-ot. 

Kijelentem továbbá, hogy gyermekem jogán 

(Egy eset megjelölendő. A hatóság a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 49/B. §-a 

szerinti egységes szociális nyilvántartásban ellenőrzi.) 

 egyedülállóságom miatt emelt összegű családi pótlékot kapok, mert arra vagyok jogosult, 

 egyedülállóságom miatt nem kérelmeztem a magasabb összegű családi pótlékot, így csak az alapösszegű 

családi pótlékot kapom, 

 egyéb ok miatt emelt összegű családi pótlékot kapok, mert arra vagyok jogosult, 

 a családi pótlékot nem részemre folyósítják, de azt átadják részemre. 

O nem egyedül nevelem, mivel van házastársam/élettársam. 

Kijelentem továbbá, hogy 

(Egy eset megjelölendő. A hatóság a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 49/B. §-a 

szerinti egységes szociális nyilvántartásban ellenőrzi.) 

 alap összegű családi pótlékot kapok, mert arra vagyok jogosult, 

 egyedülállóság miatt magasabb összegű családi pótlékot kapok, de arra nem lennék jogosult, így azt 

haladéktalanul jelzem az azt folyósító szerv felé, 

 egyéb ok miatt emelt összegű családi pótlékot kapok, mert arra vagyok jogosult, 

 a családi pótlékot nem részemre folyósítják, de azt átadják részemre. 

 

Hozzájárulok a NYILATKOZAT-ban közölt adatoknak a települési támogatás megállapítására irányuló eljárásban 

való kezeléséhez. 

Tudomásom van róla, hogy egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és 

nincs élettársa. 

 

Kelt, 20__________________           __________________________________________ 

                                                                                                     igénylő aláírása 



 

 

Tájékoztató a családi pótlék összegéről 

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint: 

 
11. § *  (1) A családi pótlék havi összege 

a) egygyermekes család esetén 12 200 forint, 

b) egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint, 

c) kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint, 

d) két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint, 

e) három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint, 

f) három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint, 

g) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, valamint a gyermekotthonban, 

javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett 

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint, 

h) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan beteg, illetve súlyosan 

fogyatékos gyermek után 25 900 forint, 

i) a 7. § (2) bekezdése szerinti személy esetén - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 20 300 forint, 

j) a gyermekotthonban, javítóintézetben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy szociális intézményben élő, továbbá 

nevelőszülőnél elhelyezett, a g) és h) pontok alá nem tartozó, továbbá a Gyvt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján 

ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban 

megjelölt személy, valamint a 8. § (3) bekezdése alá tartozó személy esetén 14 800 forint. 

(2) A köznevelési intézményben a tizennyolcadik életévének betöltését követően tanulmányokat folytató azon 

személyre tekintettel, aki után a tizennyolcadik életéve betöltéséig az (1) bekezdés g) vagy h) pontja szerinti 

összegben folyósítottak iskoláztatási támogatást, az iskoláztatási támogatást továbbra is a korábban folyósított 

összegnek megfelelő összegben kell folyósítani. Más jogszabály alkalmazásában magasabb összegű családi pótléknak 

minősül az (1) bekezdés g)-i) pontja szerinti, valamint az e bekezdés alapján folyósított ellátás. 

(3) *  A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel vagy személy részére járó magasabb 

összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták. 

(4) *  Ha a kiskorú szülő gyermekének nincs gyámja, vagy ha a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú szülő a saját 

háztartásában nevelt gyermekének gyámjával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:152. § (4) 

bekezdése szerint nem él egy háztartásban, a családi pótlékot a kiskorú szülő részére kell megállapítani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800084.TV#lbj48id6974
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800084.TV#lbj52id6974
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800084.TV#lbj53id6974


 

 

 

NYILATKOZAT 

 

Mindazoknak, akik nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel 

 

Személyes adatok: 

Neve: 
 

 

Születési neve: 
 

 

Születési hely, idő: 
 

 

Anyja neve: 
 

 

Lakóhely: 
 

 

Tartózkodási hely: 
 

 

TAJ szám: 
 

 

 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy: 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Rendszeres jövedelemmel rendelkezem / nem rendelkezem 

Alkalmi munkát vállalok / nem vállalok 

Alkalmi munkából származó jövedelmem utolsó 12 havi átlaga  

havonta:…………………………………………Ft. 

 

 

Dátum: ………………………………………….. 

 

 

              

   …………………………………………………………. 

        Nyilatkozó aláírása 

 

 


