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BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI GONDOZÁSI DÍJ  

TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ  

 

KÉRELEM  

 

A kérelmező neve (leánykori név is):…………………………………………………………………. 

a) Anyja neve:……………………………………………………………………………………. 

b) Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………. 

c) Állandó lakóhelyének címe:…………………………………………………………………... 

d) Tartózkodási helye:……………………………………………………………………………. 

Amennyiben a tartózkodási helye nem egyezik meg a lakóhelyével, úgy: 

Nyilatkozat arról, hogy életvitelszerűen………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………….………címen él. 

 

A 20 hónapos kort betöltött gondozandó gyermek neve:…………………...………………………… 

a) Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………. 

b) Anyja neve:……………………………………………………………………………………. 

 

A családban a gondozási díj támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók  

száma:……………………………… 

A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jö-

vedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: 

 
Név Születési hely, 

idő 

Anyja neve 

- házastársa, élettársa    

- egyéb rokon (akinek 

ellátásáról gondoskodik) 

   

- további gyermekei:    
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Jövedelmi adatok 

A jövedelemtípusai A kérel-

mező jö-

vedelme 

A kérelmezővel 

közös háztartásban 

élő házastárs (élet-

társ) jövedelme 

A kérelmezővel közös háztar-

tásban élő egyéb rokon jöve-

delme 

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból szárma-

zó jövedelem és táppénz 

   

2. Társas és egyéni vállalkozásból 

származó jövedelem 

   

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak érté-

kesítéséből származó jövedelem 

   

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 

egyéb nyugdíjszerű ellátás 

   

5. A gyermek ellátásához és gondozá-

sához kapcsolódó támogatások (külö-

nösen: GYED, GYES, GYET, családi 

pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás 

   

6. Munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás 

   

7. Föld bérbeadásából származó jöve-

delem 

   

8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, 

ösztöndíj, értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű kifizetések 

stb.) 

   

9. Összes bruttó jövedelem    

10. Személyi jövedelemadó vagy elő-

leg összege 

   

11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjá-

rulék összege 

   

12. Munkavállalói járulék összege    

13. A család összes nettó jövedelme 

[9-(10+11+12)] 

   

14. A család összes nettó jövedelmét 

csökkentő tényezők (tartásdíj összege) 

   

 



 
3 

Kérelem indokolása: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő 

adatoknak a Polgármesteri hivatalon belüli felhasználáshoz, kezeléséhez. 

 

Kelt:……………………………………………. 

 

……………………………………………….. 

a kérelmező aláírása 

A kérelemhez mellékelni kell: 

- a gyermek és a gondviselők lakcímkártyájának másolatát 

- a bölcsőde vezetőjének elutasító határozata, vagy óvoda fenntartójának az óvodai felvételre 

irányuló felülbírálati kérelem elutasításáról szóló határozatának másolatát 

- a beadást megelőző hónap nettó jövedelemről szóló igazolások 

- határozat, ítélet (gyermekelhelyezés, tartásdíj, stb.) 

- családi pótlék, GYES, GYED, GYÁS stb. a beadást megelőző hónap folyósításáról szóló 

postai kifizető szelvényt, vagy folyószámla kivonatot 

- vállalkozó esetén az előző évi APEH igazolást 

- a beadást megelőző hónap rezsi számlákról szóló igazolást (víz, villany, fűtés, közös költ-

ség, szemétszállítási díj, lakáscélú pénzintézeti kölcsönről hitelszerződést) 

 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet (további-

akban: Ör.) 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a jövedelmet az alábbi iratokkal lehet iga-

zolni: 

a) munkabérről vagy a munkáltató által fizetett táppénzről, a munkáltató által kiállított 

jövedelemigazolás, vagy munkabér jegyzék,  

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül meg-

előző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 

igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat, 

c) munkanélküli ellátás esetén a Munkaügyi Központ megállapító határozata, és az utolsó 

havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, 

d) a gyermekgondozási támogatások gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, 

gyermeknevelési támogatás esetében az utolsó havi szelvény vagy bankszámlakivonat, 

e) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a havi igazolószel-

vény, bankszámlakivonat.  

f) a családi pótlék és gyermektartásdíj esetén az utolsó havi postai feladóvevény vagy 

bankszámlakivonat, 
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g) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata, 

h) az ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, 

i) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónap-

ját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilat-

kozat, 

j) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen 

vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről 

szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső 

és ellátásban nem részesül, 

k) az egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatko-

zata igazolja. 

 

Az Ör. 27. §-a alapján: ,,Gondozási díj támogatás csak olyan intézmény, valamint magánszemély 

által működtetett intézmény esetén vehető igénybe, amely rendelkezik a gyermekjóléti és gyermek-

védelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vál-

lalkozói engedélyről szóló 252/2002. (XII.18.) Korm. rendeletben meghatározott, vagy a közokta-

tásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 79.§-ban meghatározott működési engedéllyel.” 

 

A gyermeket gondozó intézmény/egyéni vállalkozó tölti ki: 

 

Igazolom, hogy ……………………………………………………………….…… nevű gyermeket a 

gondviselő ………………………………. – től az általam működtetett intézménybe beíratta. 

A ………………………………………….… - től …………………..……….……… napján kiadott 

………………………………………számú működési engedéllyel rendelkezem. 

Számlaszáma: ……………………………………. – nél vezetett …………………………………… 

 

…………………………………………, 20…..   ……………………………… 

 

………………………………………… 

cégszerű aláírás, bélyegző 


