Somogy Megyei Igazgatóság
Illetmény-számfejtési Iroda

NYILATKOZAT
gyermek ápolása címén igényelt táppénz megállapításához
1. A kérelmező neve: …………………………………………………………

TAJ-száma:

□□□-□□□-□□□

2. A gyermek neve, aki után az ellátást igényli: ………………………………………………..
Szül. ideje: □□□□.□□.□□.
TAJ-száma: □□□-□□□-□□□
Nyilatkozom, hogy a fent nevezett gyermekem:
- saját háztartásomban nevelem: Igen: □ Nem: □
- után a legutóbbi születésnapját követően gyermek ápolása címén □□ nap táppénzt vettem igénybe,
illetve házastársam/élettársam gyermek ápolása címén □□ nap táppénzt vett igénybe.
Nyilatkozom, hogy a fent nevezett gyermekem betegségéből kifolyólag a keresőképtelenségem □□□□.□□.□□ -tól
áll fenn.
3. Az ellátás egyedülállóként igényli: Igen: □
Nem: □
Ha igen, az egyedülállóság kezdete: □□□□.□□.□□.
Jogcíme: hajadon □, nőtlen □, özvegy □, elvált, vagy házastársától külön él □, vakok személyi járadékában
részesül □, akinek házastársa I. v. II. csoportos rokkant □, akinek a házastársa előzetes letartóztatásban van,
vagy szabadságvesztés büntetését tölti □
4. A házastárs (élettárs) családi és utóneve:
…………………………………………………………. TAJ-szám: □□□-□□□-□□□
Foglalkoztatójának neve: ………………………………………………..
Foglalkoztatójának pontos címe:……………………………………….... (város, község)
Irányítószám: □□□□ Közterület neve: ……………………………………………………
Közterület jellege: ……………Házszám/hrsz.: □□□□
Épület: □□□□ Lépcsőház: □□□□
5.1. Kijelentem, hogy a 2. pontban nevezett gyermekem 5.3 Kijelentem, hogy a háztartásomban élő további
után
kiskorú gyermekem után részemre jelenleg
részemre jelenleg folyósítanak ellátást: Igen: □ Nem: □
folyósítanak ellátást: Igen: □
Nem: □
5.4. Ha igen, annak jogcíme:
5.2. Ha igen, annak jogcíme:
□ Terhességi-gyermekágyi segély
□ Gyermekgondozási díj
□ Terhességi-gyermekágyi segély
□ Gyermekgondozási díj
□ Gyermekgondozási segély
□ Gyermekgondozási segély
□ Gyermeknevelési támogatás
□ Gyermeknevelési támogatás
□ Gyermek ápolása címén igényelt táppénz
Kelt: ……………………………,

□□□□.□□.□□.

………………………………………………………
A kérelmező saját kezű aláírása
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A kérelmező neve: …………………………………………………………

TAJ-száma:

□□□-□□□-□□□

5.5. Kijelentem, hogy a 2. pontban nevezett gyermekem után más személy részére a
keresőképtelenségem kezdő napján/keresőképtelenségem időtartama alatt folyósítanak/folyósítottak
ellátást: Igen: □
Nem: □
5.6. Ha igen, annak jogcíme:
□ Terhességi-gyermekágyi segély
□ Gyermekgondozási díj
□ Gyermekgondozási segély
□

Gyermeknevelési támogatás

5.7. Az 5.5. pontban megjelölt ellátásban részesülő (részesült) más személy:
Neve: ………………………………………………………………..……….
Szül. ideje:

□□□□.□□.□□.

TAJ-száma:

□□□□.□□.□□

□□□-□□□-□□□

□□□□.□□.□□

Folyósítás időtartama:
–tól
-ig
Az ellátást folyósító szerv megnevezése: ………………………………………………………………………………………..
Az ellátást folyósító szerv címe: ………………………………………..(város, község)

□□□□ Közterület neve: …………………………………………………… Közterület jellege: ……………
Épület: □□□□
Lépcsőház: □□□□
Emelet: □□□□
Ajtó: □□□□
Házszám/hrsz.: □□□□

Irányítószám:

5.8. A gyermek adatai, aki után az 5.4. pontban meghatározott ellátást folyósítják:
Neve: ………………………………………………………………….
Szül. ideje:

□□□□.□□.□□.

□□□-□□□-□□□

TAJ-száma:

Neve: ………………………………………………………………….
Szül. ideje:

□□□□.□□.□□.

□□□-□□□-□□□

TAJ-száma:

Neve: ………………………………………………………………….
Szül. ideje:

□□□□.□□.□□.

□□□-□□□-□□□

TAJ-száma:

Tudomásul veszem, hogy amennyiben e nyilatkozatom valótlan adatokat tartalmaz, a jogalap nélkül felvett, gyermek ápolása
címén folyósított táppénzt vissza kell fizetnem.
Kelt: ……………………………,

□□□□.□□.□□.
………………………………………………………
A kérelmező saját kezű aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ

Gyermekápolási táppénzre jogosult:

• az anya, ha kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja,
• a szülő, nevelőszülő és helyettes szülő, aki tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét ápolja és a gyermeket a saját
háztartásában neveli:
− egyévesnél fiatalabb gyermek szoptatása, illetőleg ápolása címén a gyermek egyéves koráig
− egyévesnél idősebb, de háromévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként nyolcvannégy naptári
napon át;
− háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként negyvenkettő,
egyedülállónak nyolcvannégy naptári napon át;
− hatévesnél idősebb, de tizenkét évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként tizennégy,
egyedülállónak huszonnyolc naptári napon át.
A szülők közös háztartásában lévő ugyanazon gyermek ápolása címén igénybe vett táppénzes napokat előzményként együttesen
kell figyelembe venni.
A beteg gyermek ápolása címén járó napok számát a gyermek életkorához (születésnapjához) igazodóan kell évenként
megállapítani. A tárgyévben igénybe nem vett napok a következő évre (évekre) nem vihetők át.

A szülők közös háztartásában élő gyermeke(ek) után egyidejűleg csak az egyik szülő jogosult táppénzre, gyermekgondozási díjra.
Ha a szülők a közös háztartásban élő gyermek(ek) után egyidejűleg jogosultak lennének táppénzre, terhességi-gyermekágyi
segélyre, gyermekgondozási díjra, illetőleg gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra, úgy az ellátást
választásuk szerint csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani, kivéve:
Ha a közös háztartásban élő gyermek után az egyik szülő táppénzt, terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási díjat, vagy
gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást vesz igénybe, úgy a másik szülő gyermekápolási táppénzre szerezhet
jogosultságot, feltéve, hogy az ellátások nem ugyanazon gyermek után kerülnek megállapításra. ( Ebtv. 39.§.)

Nem jár táppénz a gyermekgondozási segély folyósításának az idejére, kivéve a segély mellett végzett munka alapján járó
táppénzt. ( Ebtv. 47.§.)
Ha a szülő a gyermek után gyermekápolási táppénzt vesz igénybe, ez a körülmény a nagyszülő gyermekgondozási segélyre való
jogosultságát nem érinti. (Cst. 20/A.§.)

Egyedülálló az, aki:
hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.
Az egyedülállóság szempontjából különélőnek kell tekinteni azt is, aki házastársával ugyanabban a lakásban lakik, ha a házasság
felbontása iránt bírói eljárás van folyamatban.
Egyedülállónak kell tekinteni továbbá:
• azokat a házastársakat, akik a vakok személyi járadékában részesülnek vagy arra egyébként jogosultak,
• akinek a házastársa
− munkaképtelen és az OOSZI szakvéleménye szerint I. vagy II. csoportos rokkant,
− előzetes letartóztatásban van vagy szabadságvesztés büntetését tölti.
E rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell az élettársakra is. ( Ebtv. Vhr. 27.§.)
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