Melléklet a 229/2009. (X. 16.) Korm. rendelethez
[7. számú melléklet a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez]
NYILATKOZAT
halmozottan hátrányos helyzet megállapításához
1. A nyilatkozat célja annak megállapítása, hogy a hátrányos helyzető gyermek halmozottan hátrányos helyzető.
Ahhoz, hogy a hátrányos helyzető gyermek jogosultságát meg lehessen állapítani, ismerni kell azt az információt,
amely a halmozottan hátrányos helyzet megítéléséhez szükséges.
2. Ilyen adat felvételére csak és kizárólag az érdekelt önkéntes, az errıl szóló megfelelı, személyesen kapott
tájékoztatás megadása után tett nyilatkozata alapján kerülhet sor.
Gyermek adatai:
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2
helyezésbe
telephely
2
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2
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A táblázat sorai a gyermekek száma szerint bıvíthetık.
A www.kir.hu honlapon található adatok figyelembevételével is kitölthetı.

Szülıi adatok:
A)
3
Hivatalos név :
Leánykori neve:
Születési hely, idı:
4
Tanulmányok :

1. nyolcadik évfolyamnál magasabb évfolyamot sikeresen végzett el:
5
a) igen , ....... évben,
b) nem
2. nem nyilatkozom

B)
3:
Hivatalos név
Születési hely, idı:
Tanulmányok,
4
iskolai végzettség :

3
4

1. nyolcadik évfolyamnál magasabb évfolyamot sikeresen végzett el:
5
a) igen , ....... évben,
b) nem
2. nem nyilatkozom

Személyazonosságot igazoló közokirat alapján.
Az iskolarendszeren kívül szakképesítést nem kell figyelembe venni. A megfelelı választ alá kell húzni.

5

Igen válasz esetén az évet meg kell adni, hogy az óvodába lépés, tankötelezettség kezdetével a jegyzı össze tudja
vetni az adatokat.
Ha a törvényes felügyeletet a nyilatkozó szülı egyedül gyakorolja vagy az A) vagy a B) táblázatot kell kitölteni, a
másikat az ügyintézı áthúzza. Az egyedüli felügyeletet a szülınek kell igazolnia.
A nyilatkozatban közölt adatokat a jegyzı kizárólag a halmozottan hátrányos helyzet meghatározására, az óvodai,
iskolai körzethatároknak a jogszabályban elıírtak szerinti kialakításához használhatja fel, továbbá a szülı írásbeli
hozzájárulása esetén a nyilatkozatot megküldi a nevelési-oktatási intézménynek.
Szülıre vonatkozó nyilatkozat:
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a tanulmányaimmal kapcsolatos adatok megfelelnek a
valóságnak:
.....................................................
nyilatkozó szülı

.....................................................
nyilatkozó szülı

1. Hozzájárulok ahhoz, hogy a jegyzı a nevelési-oktatási intézmény részére a nyilatkozatot másolatban megküldje
és a nevelési-oktatási intézmény a nyilatkozaton szereplı személyes adatokat jogszabályban meghatározott módon
kezelje, továbbá a jegyzı a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a halmozottan hátrányos
helyzet megszőnésérıl, a nevelési-oktatási intézményt tájékoztassa:
igen/nem.
2. Tudomásul veszem azt, ha a hozzájárulásomat nem adom meg, de a nevelési-oktatási intézményt tájékoztatom a
halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról, köteles vagyok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság, a hátrányos helyzet megszőnésérıl tájékoztatni a közoktatási intézményt.
.....................................................
nyilatkozó szülı

.....................................................
nyilatkozó szülı

Kelt: ........................... év ............. hó ..... nap
...........................................
6
ügyintézı
6

Az ügyintézı aláírásával igazolja, hogy a szülık személyazonosságáról, illetve a szülıi felügyelet
gyakorlásának a módjáról meggyızıdött.

