KÉRELEM
ANYASÁGI TÁMOGATÁS IRÁNT

Alulírott kérem, hogy részemre anyasági támogatásra való jogosultságot megállapítani
szíveskedjenek.
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ...................................................................................................................................
Születési neve:.....................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................
Születés helye, ideje:...........................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet,
tartózkodási helyet kell feltüntetni.)
Családi állapota:

□nőtlen

□elvált

□hajadon

□özvegy

□házas

□élettárs

Adóazonosító jel: ...............................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ....................................................................
Állampolgársága: ................................................................................................................
(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett,
oltalmazott vagy menekült jogállású.)
Telefonszám (nem kötelező megadni): ...............................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): ..................................................................................

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók száma: ............... fő.

3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy
főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók
adatai
Egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

Hozzátartozói
minőség1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4. A jogosultság jogcíme:

□

vérszerinti anya; aki terhessége alatt legalább 4 alkalommal – koraszülés esetén

legalább egyszer – terhes gondozáson vett rész

□ örökbefogadó szülő; ha a szülést követő 6 hónapon belül az örökbefogadást jogerősen
engedélyezték

□ gyám; ha a gyermek a születését követő 6 hónapon belül – jogerős határozat alapján –
a gondozásába kerül.

□

az anyával egy háztartásban élt apa; ha az anya a támogatás felvételét megelőzően

elhunyt

□

a gyermek gondozását ellátó személy; ha az anya elhunyt és ezt megelőzően az apa

nem élt vele egy háztartásban
5. Gyermek/ek adatai, aki/k után az anyasági támogatás megállapítását jelen kérelem
benyújtásával kérem:
Név

1

Születési hely

Születési idő

TAJ száma

Anyja születéskori
neve

Hozzátartozói minőség: Házastárs/élettárs, egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik), gyermek

6. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen

□a lakóhelyemen élek
□a tartózkodási helyemen élek
7. Kifizetés módja:

□ Házipénztár
□ Utalás

Bankszámlaszám

TÁJÉKOZTATÓ

A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL:

-

Terhesgondozást végző orvos által kiadott igazolás a terhesgondozáson való részvétel
számáról. A kérelmező hozzájárulása esetén a terhesgondozási könyv alapján készült
kivonat is elfogadható. (Ha a terhesség időtartama alatt a külföldi tartózkodás
időtartama egybefüggőn az 5 hónapot meghaladta, az igazolás mellőzhető, a
külföldön tartózkodás tényét azonban igazolni szükséges)

-

Örökbe fogadó szülő esetén az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat

-

Gyám esetén a gyámkirendelő határozat

-

Apa, gondozó személy kérelmező esetén az anya halotti anyakönyvi kivonata

-

A gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata

-

Gyermek(ek) TAJ kártyája

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát az önkormányzat ellenőrizheti.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok és a
kérelemhez csatolt dokumentumok tartalma a valóságnak megfelel.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy fellebbezési jogomról, pozitív elbírálás
esetén lemondok.
Bárdudvarnok, ..............................

..............................................
kérelmező aláírása

