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NYILATKOZAT
EGYEDÜLÁLLÓSÁGRÓL
A családok támogatásáról szóló törvényhez való felhasználáshoz.

Az igénylő neve:
TAJ száma:
Születési helye:

ideje

év

hó

nap

Lakcíme:

Alulírott kijelentem, hogy ________ év ________ hótol egyedülálló vagyok, mert

Tudomásul veszem, hogy a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 39. §-ában foglaltak szerint az igényelbíráló
szervnek 15 napon belül köteles vagyok bejelenteni minden olyan tényt, adatot, amely az ellátásra való jogosultságomat vagy
annak összegét érinti.

Kelt:

év

hó

nap

aláírás
*Az egydülállóság okát a túloldali "Tájékoztató" alapján szíveskedjenek beírni!

Tájékoztató
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4.§ a) pontja értelmében egyedülálló az a személy aki hajadon, nőtlen,
özvegy, elvált házastársától külön él és nincs élettársa. A nevelési ellátás összegének megállapítása szempontjából
egyedülállónak kell tekinteni azt a szülőt, gyámot is (13. §):
a) akinek férje, élettársa sorkatonai, polgári szolgálatot teljesít,
b) aki saját maga vagy házastársa, élettársa,
ba) közoktatási intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény első oklevelet szerző hallgatója és jövedelme nincs,
bb) vakok személyi járadékában részesül,
bc) rokkantsági nyugdíjjas, baleseti rokkantsági nyugdíjjas, és nyugdíjjának összege nem haladja meg a rokkantsági
csoportonként megállapított legkisebb rokkantsági nyugdíj összegét, és egyéb jövedelme nincs,
bd) nyugellátásban - ide nem értve a bc) pont szerinti nyugellátásokat -, átmeneti járadékban részesül és nyugdíjjának,
járadékának összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és egyéb jövedelme nincs,
be) időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendszeres szociális járadékban, rokkantsági hadigondozási
járadékban részesül, és egyéb jövedelme nincs,
bf) a reá irányuló öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és jövedelme nincs.
Az egyedülállóság igazolására a nevelési ellátás (családi pótlék, iskoláztatási támogatás) igényléshez csatolni kell:
a) sorkatonai szolgálat esetén a katonai szerveknek a szolgálat fennáltáról szóló igazolását,*
b) tanulói, hallgatói jogviszony esetén annak fennállásáról a közoktatási intézmény, felsőoktatási intézmény igazolását. Az
igazolást minden év szeptember 30-áig be kell nyújtani.
c) vakok személyi járulékában részesülés esetén a járadék megállapításáról szóló határozat másolatát vagy a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság járadékfolyósításáról szóló igazolást.
d) a Tájékoztató bc) és bd) pontjaiban meghatározott nyugellátás, átmeneti járadék folyósítása esetén a folyósító szerv
igazolását a nyugellátás formájáról és havi összegéről. Az igazolást minden év február 28-áig kell benyújtani.
e) a Tájékoztató be) pontja szerint szociális ellátás esetén az ellátás megállapításáról szóló határozat másolatát vagy a folyósító
szerv igazolását.
A b), d) és e) pontokban megjelölt esetekben a nevelési ellátás igényléséhez a jövedelemnyilatkozatot is mellékelni kell.
*polgári szolgálat esetén a megyei, fővárosi munkaügyi központ igazolását

