NYILATKOZAT
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és
óvodai nevelés esetén

1. A nyilatkozó személyre vonatkozó adatok
Neve: ..............................................................................................................................
Születési neve: ................................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................
Lakóhelye: ......................................................................................................................
Tartózkodási helye: ........................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...........................................................................
Állampolgársága: ………………………………………………………………………
Családi állapota:

□ egyedülálló
□ házastársával/élettársával él együtt
Idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
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2. A nyilatkozó házastársára/élettársára vonatkozó adatok
Neve: ..............................................................................................................................
Születési neve: ................................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................
Születési helye, ideje : ....................................................................................................
Lakóhelye: ……………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...........................................................................
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. §ában foglalt ingyenes gyermekétkeztetés biztosítását kérem, mivel családomban az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz
nettó összegének 130%-át (2017. évben 110.353,- Ft).
3. A kérelmező eltartott gyermekeire vonatkozó adatok
Név

Anyja neve

Születési helye,
ideje

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele
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4. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy családban élő gyermekeik havi
jövedelme:
A jövedelem típusa
kérelmező házastárs,
gyermekek
élettárs
havi jövedelme (forint)
Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (Ügyintéző tölti ki!): .................................... Ft/hó.
5. Nyilatkozatok
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés
normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.
Kelt: ……………………………………….
……………………………………………………
az ellátást igénybe vevő
(szülő, törvényes képviselő) aláírása
A kérelemhez mellékelni kell:
- a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló
iratokat, kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói
kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.

