Űrlap a bevétel elbírálására 
A.
A gyermek/gyermekek adatai, akire a támogatást igénylik 
Név
A születés dátuma
Személyi szám
Iskola













B.
A törvény szerint együttesen megítélt személyek adatai szülők, testvérek)
Név
A születés dátuma
Személyi szám
Munkaadó (iskola)
Rokoni kapcsolat

















C.
A szűlő/szülők állandó lakhelyének címe





































Az állandó lakhely címe


Utca


Ház-szám


Telefon







































Postai Irányító-szám






Község/város







































Az állandó lakhely címe






































Utca


Ház-szám


Telefon







































Postai irányító-szám






Község/város







































D.
A gyermek/gyermekek szüleinek nyilatkozata 






































Kijelentem, hogy az űrlapon feltüntetett minden adat valós, és beleegyezek abba, hogy a személyi adatokat a támogatás intézése érdekében felhasználják.   


Hely

Dá-tum




































A szülő aláírása











A szülő aláírása


E.
A bevétel elbírálása – a hivatal tölti ki 





































A család létminimuma a kérvény benyújtásakor


A család létminimuma az augusztusi  átértékeléskor







































A család bevétele a kérvény benyújtásakor


A család bevétele az augusztusi  átértékeléskor









A bevétel elbírálása a létminimumról kiadott tölrvény értelmében

A létminimum összege 2010. július 1-től
      185,38 € egy felnőtt személyre
      129,31 € egy további, együttesen megítélt felnőtt személyre
      84,61 € egy kiskorú gyermekre

	A bevételek beszámítása:
A szülők bevétele: édesapa, édesanya

            A kiskorú gyermekek bevételei
            Olyan bevétel, amelyet a gyermekre más személy vesz fel (pl. tartásdíj) 

	Bevételnek számít:
A munkaviszonyból eredő tiszta bevétel,

Az önálló tevékenységből eredő tiszta bevétel, 
a társadalmi biztosító támogatása (nyugdíj, munkanélküli segély, táppénz, anyasági, gondozási segély stb.) 
családi pótlék
adókedvezmény,
szülői hozzájárulás, 
tartásdíj,
gyámsági juttatás (a gyám jutalmazása, hozzájárulás a gyermek szükségleteinek a fedezéséhez) 
gondozásért járó pénzbeli hozzájárulás, 
szűkös anyagi körülmények között nyújtott támogatások, juttatások 
egyéb

	A szülő a gyermek lakhelye szerint illetékes munka-, szociális és családügyi hivatalnak az alábbiakat terjeszti be:             

- a bevétel elbírálására szolgáló kitöltött űrlapot,  
            - hat egymás után következő hónap bevételének igazolását hónapokra szétírva 
Amennyiben a gyermek támogatásában más hivatal illetékes, mint a gyermek lakhelye szerinti, ez a hivatal a bevétel elbírálásához szükséges iratokat az illetékes hivatalnak küldi át.  

A gyermek támogatásához szükséges feltételek akkor teljesítetve vannak, ha az együttesen elbírált személyek átlagbevétele a gyermeknek a jegyzékbe történő besorolásától számított hat egymás után következő hónapon keresztül nem haladja meg az együttesen elbírált személyek létminimumát. 

1. példa:
Szülők és 2 kiskorú gyermek.
A család létminimuma:   185,38 + 129,31 + 84,61 + 84,61 = 483,91 € 
A támogatás feltétele akkor teljesül, ha a család havi átlagbevétele nem haladja meg a 483,91 eurót.

2. példa:
Egyedülálló szülő egy gyermekkel.
A család létminimuma: 185,38 + 84,61 = 269,99 €
A támogatás feltétele akkor teljesül, ha a család havi átlagbevétele nem haladja meg a 269,99 eurót.

