KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ
2018/2019. tanév I. félév
Gyermek neve:………………………………………………………….osztálya:…………….
Alulírott kérem, hogy gyermekem részére étkezési támogatást szíveskedjenek megállapítani.
Kérelmező neve:………………………………………………tel.sz:………………………….
Leánykori neve:………………………………………………………………………………….
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő:………………………………………………………………………………
Családi állapota: hajadon, nőtlen, férjes, elvált, különélő, élettársi (a megfelelőt
kérem húzza alá!)
Állandó lakcím:………………………………………………………………………………….
Ideiglenes lakcím:……………………………………………………………………………….
Foglakozása:……………………………………………………………………………………..
Munkahelye:……………………………………………………………………………………..
Önnel közös háztartásban élő kiskorú gyermekei:
Név:

Anyja neve:

Szül.hely, idő:

iskola, óvoda
stb
1.…………………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………………
3.…………………………………………………………………………………………………
4.…………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………..
Önnel közös háztartásban élő személyek (férj, feleség, nagykorú gyermek stb.) :
Név:

Anyja neve:

Szül.év:

Rokoni kapcsolat:

1………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………….

JÖVEDELEM, VAGYONNYILATKOZAT
A kérelmező és közös háztartásban élő hozzátartozók jövedelme:
Rendszeres havi jövedelem
Kérelmező
Házastárs, élettárs

Egyéb közeli
hozzátartozó

munkaviszonyból származó
(munkabér, táppénz)
társas és egyéni vállalkozásból
származó
nyugdíjszerű ellátás
árvaellátás
GYES, GYED
családi pótlék
rendszeres gyermekvédelmi
támogatás
gyermektartás

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti
adatok és a jövedelemnyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.
Budapest, 2018.szeptember 15.

…………………………………….....................
kérelmező aláírása

A kérelem elbírálásához szükséges dokumentumok:
•

•
•
•
•
•
•

Új törvényi változás!!!!!
a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében a gyermekétkeztetés
normatív kedvezményének igénybevételéhez elegendő a szülő által tett nyilatkozat,
azon felül további más dokumentum, igazolás nem szükséges.
(Közös háztartásban élőként figyelembe vehető: tizennyolc éven aluli, huszonöt évnél
fiatalabb, nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben
tanuló, életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény másolata (ha van nekem ez elegendő!)
Munkabér elszámolás (utolsó 3 havi jegyzék másolata)
Vállalkozóknál APEH igazolás,
Igazoló postai szelvények (nyugdíj, GYES, GYED, pótlék, gyermektartás) másolata
Ha munkanélküli, az erről szóló igazolás+ nyilatkozat előző 3 hónapról
Nagyobb gyermek (középiskolás, főiskolás) esetében iskolalátogatási igazolás
Egyedülálló szülő esetén szükséges mindenképpen a másik szülő aláírt nyilatkozata
arról, hogy ad-e tartásdíjat

Beadási határidő: 2018. szeptember 15.
Amennyiben kérelmét hiányosan, az igazoló dokumentumok nélkül, vagy a határidőn túl
adja be, úgy nem áll módunkban a támogatást biztosítani.
Budapest, 2018. szeptember 2.

…………………………………………….
Tóthné Oláh Adrienn (gyerm.véd. fel. )

