Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros
V. ker. Önkormányzat
Népjóléti Osztály

Kérelem
Nevelési segély
Szükséges mellékletek:
•
•
•
•
•

iskolalátogatási igazolások (valamennyi eltartott gyermekre vonatkozóan)
jövedelemigazolások (rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 1 hónapról
szóló; nem rendszeres ill. vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző 12 hónap jövedelméről szóló)
amennyiben a szülő/törvényes képviselő nem áll munkaviszonyban - 1 hónapnál nem régebbi
hatósági bizonyítvány az álláskeresői státuszról, ill. az álláskeresési ellátás összegéről
Munkaviszonyban nem állók a Budapest Főváros Kormányhivatal VIII. kerületi Munkaügyi
Kirendeltsége által kiállított igazolást mellékeljék /Bp. XIII., Baross utca 22-26./
Önadózóknak NAV igazolást kell csatolni. /Bp. V. Nádor utca 19./

A kérelmező neve: .......................................................................................................................
leányk.n:...................................................................szül.helye:...................................................
szül. ideje:.............év........hó.........nap, anyja neve:....................................................................

Lakcíme: ............Bp. .............................................................. utca ............. szám ....... em ..... a.
Taj-száma.:………………………………………….
Tel.:…………………………………………………….
Az alábbi gyermekek tartásáról gondoskodik:
Név:

Szül. hely:

év:

hó:

nap:

1.
...................................................................................................................................................
2.
...................................................................................................................................................
3
....................................................................................................................................................
A kérelem rövid indokolása:

Intézményi javaslat
/Iskola, óvoda, védőnői szolgálat tölti ki /

Az intézmény neve, címe:............................................................................................................
Részletes indokolás:

Budapest, 20........év............hó.........nap.
P.H.

...........................................................
intézményvezető aláírása

Gyermektartásdíj igazolása: /különélés esetén/
Alulírott kérelmező kijelentem, hogy gyermeke/i/m nevelésére ...............................Ft összegű
tartásdíjat / árvaellátást / kapok. Az összeget a..................................................számú bírósági
ítélet tartalmazza./ Ill. Megegyezés szerint kapom.

Kijelentem, hogy a fentiek a valóságnak megfelelnek.
Budapest, 20........év.................hó................nap.

........................................................................
A kérelmező aláírása

Tájékoztató
Nevelési segély megállapításának feltételeiről
Nevelési segélyre jogosult:
a) a gyermekét egyedül nevelő szülő,
b) a három vagy több gyermeket nevelő család,
c) a tartós beteg vagy fogyatékkal élő gyermek(ek) - akik után emelt szintű családi
pótlékot folyósítanak - szülője
részére, amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,-Ft).
A megállapított nevelési segély a gyermek nagykorúságának elérése után legfeljebb azonban
23. életévének betöltéséig folyósítható az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
a) önálló keresettel nem rendelkezik
b) nappali tagozaton tanul és
c) tanulói/hallgatói jogviszonya fennáll.
A nevelési segélyre való jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától egy
éves időtartamban kerül megállapításra.
A nevelési segély havi összege gyermekenként 5.000.-Ft.
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