
 

 

 

KÉRELEM  

 

Születési és életkezdési támogatás  megállapítására  
 

 

 

1. A támogatás megállapítását kérő neve:_____________________________________________ 

a) Név:______________________________________________________________________ 

b) Születési név:_______________________________________________________________ 

c) Születési hely:_________________idő:______év_______________hónap_____________nap 

d) Anyja születési neve:_________________________________________________________ 

e) Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám):__________________________ 

f) Lakóhelyének címe: ______________________________________________________ 

g) Bejelentkezés időpontja: __________________________________________________ 

h) Tartózkodási helyének címe: ______________________________________________ 

i) Bejelentkezés időpontja: __________________________________________________ 

j) Állampolgársága: _________________________________________________________ 

k) Családi állapota: __________________________________________________________ 

l)   Telefon:_____________________e-mail:_________________________________________ 

2.  Gyermek adatai, akire tekintettel kérem a támogatást 

 

Gyermek neve Születési helye, 

ideje 

Anyja neve Lakóhelye TAJ száma Adóazonosító 

jele 

      

      

      
 

3. Nyilatkozom*, hogy gyermekemet saját háztartásomban nevelem. 

 

4. Nyilatkozom*, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. 

 

5. Nyilatkozom**, hogy: 

a támogatás teljes összegét, azaz 40.000,- Ft-ot gyermekem Start számlájára kérem átutalni, 
 

a támogatás összegéből 30.000,- Ft-ot gyermekem Start számlájára kérem átutalni,  

a támogatás összegéből 10.000,- Ft-ot postai úton lakóhelyemre/ tartózkodási helyemre  

   kérem megküldeni, 

a támogatás összegéből 10.000,- Ft-ot _________________________ számú folyószámlára  

   kérem megküldeni.  

 

6. A gyermek nevére nyitott Start számla száma: _______________________________________ 
 

 

 

 

 



 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.    

Adataim statisztikai célú felhasználásához, kezeléséhez az igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához hozzájárulok. 

 
 

Dátum: ..................................................... 

 

__________________________________    

         kérelmező aláírása        
 

* Kérem aláhúzással jelölni. 

** Kérem a megfelelő részt X jellel lássa el. 

 

Mellékletek: 

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, 

- a kincstári Start értékpapírszámla szerződés másolatát, 

- kérelmező és családtagjainak lakcímét igazoló hatósági bizonyítvány másolata 

 

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT IGAZOLÁSA 

 

 

Igazolom, hogy Név:  ………………………………… (szül.: …………….…………………………….….) 

szülő/törvényes képviselő és   ………………………………… (szül.: ………………………………….….) 

nevű gyermek életvitelszerűen ………………………………………………… szám alatti lakcímen 

tartózkodnak, a gyermek gondozásom alatt áll. 

 

Budapest, 20……………………………………… 

 

 

P.H.               ……………………………………………….. 

aláírás 

(Védőnői Szolgálat védőnő ) 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

1. A polgármester kérelemre, a gyermek két éves koráig egyszeri támogatást állapít meg a IX. 

kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, ott legalább 2 éve életvitelszerűen 

tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő részére. Az életvitelszerű tartózkodás 

tényét a Védőnői Szolgálat igazolja. 

 

2. A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a Polgármesteri Hivatalban a gyermek 

születését követő két éven belül. 

 

3. A kérelemhez csatolni kell   

a) kérelmező és családtagjainak lakcímét igazoló hatósági bizonyítvány másolata 

b) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,  

c) a kincstári Start értékpapírszámla szerződés másolatát, 

 
4. A születési és életkezdési támogatás mértéke gyermekenként 40.000 Ft, amiből legalább 30.000 Ft 

összeget életkezdési támogatás jogcímen az újszülött gyermek részére megnyitott, a fiatalok életkezdési 

támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény szerinti Start-számlára kell utalni. Ennek érdekében a 

törvényes képviselő köteles a kérelemben közölni az átutalás végrehajtásához szükséges azonosító 

adatokat, valamint nyilatkoznia szükséges az átutalásra kerülő összeg nagyságáról. 

 

5. A támogatás összegére egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult. 


