KÉRELEM
étkezési támogatás megállapításához
Alulírott kérem, hogy gyermekem részére a 20…. / 20…. tanévre * a szociális rászorultság
alapján nyújtott kedvezményt / normatív kedvezményen túl nyújtott díjkedvezményt *
szíveskedjenek megállapítani.
(* Megjegyzés: a megfelelő szövegrész aláhúzandó)
A) Személyi adatok:
1. A támogatás megállapítását kérő neve:
2. Születéskori név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
TAJ száma:

______________________________
______________________________

3. Lakcím:
4. Tartózkodási hely:
5. Telefonszám:
6. A gyermek neve, akikre a kérelem irányul:
Név

Születési hely,
idő

Anyja neve

TAJ szám

Oktatási
intézmény neve,
címe

7. A kérelem benyújtásának időpontjában az étkezési támogatást kérővel közös háztartásban
élő közeli hozzátartozók adatai:
Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni fok

TAJ
szám

B) Jövedelmi adatok
A jövedelmek
típusai

Kérelmező
jövedelme

A
kérelmezővel
közös
háztartásban
élő házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő egyéb rokon
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyból
származó jövedelem
és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból
származó jövedelem
3.
Rendszeres
pénzbeli
ellátás
(FHT, RSZS, ápolási
díj, stb.)
3. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából
származó jövedelem
4.
Nyugellátás,
baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű
ellátások
5.
A
gyermek
ellátásához
és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások, GYED,
gyermektartás
díj,
stb.)
6.
Állami
Foglalkoztatási
szervek
által
folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás
7.
Föld
és
bérbeadásából
származó jövedelem
8.
Egyéb
(pl.:
ösztöndíj)
9. Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki).

Ft/hó.

* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett
jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.
Dátum: Budapest, 20… év …………….. hó ….. nap
kérelmező aláírása

Kijelentem, hogy az étkezési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes
egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz
esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Dátum: Budapest, 20… év …………….. hó ….. nap
kérelmező aláírása
Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól,
jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó
bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges.
Csatolandó mellékletek:
- a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyája, TAJ kártyája és a vele egy háztartásban
lakó személyek lakcímkártyája, TAJ kártyája
- a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó
jövedelméről szóló munkáltatói igazolás
- nem havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző
12 hónap alatt szerzett jövedelem nettó egy havi átlagáról szóló igazolás
- nyugellátásban részesülő családtag esetén az éves nyugdíjösszegről szóló nyugdíjösszesítő
- A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYES, GYED, GYET,
családi pótlék, gyermektartás díj, stb.) esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló
szelvény
- egyéb jövedelem (pl. bérbeadás) igazolása
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs
élettársa.
Jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt
és az adómentes jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról,
illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve
hozzájárulást kell fizetni.
Az intézményi javaslatot gyermekenként kitöltve a kérelem mellékleteként csatolni
szíveskedjen.

Intézményi Adatlap (Intézmény tölti ki!)
Kérjük az adatlap pontos, olvasható kitöltését!
Étkezést igénybevevő gyermek
neve: ………………………………………………………….…tanulói évfolyam:……...….
Oktatási intézmény:( ahol tanul)
Neve: …………………………………………………………………………………………
Címe:…………………………………………………………………………………………
Átutalási számla száma:(ahová a támogatást utaljuk) ……………………….…………….
Az étkezést biztosító gazdasági szervezet, központ, stb. (amely az étkeztetést biztosítja)
Neve: …………………………………………………………………………………………
Címe:…………………………………………………………………………………………
Az étkezés igénybevételének ideje: 201…....szeptember…... - 20…... június .....…
Étkezési napok száma (előrelátható tanítási napok, melyen a gyermek étkezni fog)
Az étkezés napi térítési díj (100%)
Ha a gyermek 50%-os normatív kedvezményben részesül (a megfelelő rész aláhúzandó!)
- a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- a családban három vagy több gyermeket nevelnek,
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek.
Intézményvezető a család szociális körülményeire való tekintettel a térítési díj
kedvezményt
JAVASOLJA
NEM JAVASOLJA
Javaslat indoklása:……………...……………..Ft napi kedvezmény megállapítását javaslom.
Kelt:………………………………….
…………………………..…….
kapcsolattartó
tel:...............................
email:………………..

P.H.

…………………………
intézményvezető

