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Kérelem a gyermekétkeztetési térítési díj támogatáshoz
1.)

A kérelmező családi és utóneve:…………………………………...….………………….……..
leánykori neve:……………………………………anyja neve:…………………..……………..
születési helye:……………………….…………., ………...év ………………..hó ………..nap
családi állapota:…………………………..………. TAJ száma:………………………………..
állandó lakcíme:………………………..………………………………………………………..
tartózkodási helye:………………………….……………………………………………..……..
telefonszáma:……………………………………….

2.)

A gyermek neve, akire kéri a támogatást:……………………………………………….……….
anyja neve:……………………………..……….. TAJ száma:…………………..……..……….
születési helye:……………………..…………., ……….…..év ………..………..hó ………..nap
lakcíme:……………………………………………….…………………………………….……
gyermekintézmény neve, címe: ………………………………….…… osztály:…………….……

3.)

A kérelmező háztartásában együtt élő közeli hozzátartozók közül részesül-e valaki a fent nevezett
gyermek után rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben: igen – nem
(a megfelelő rész aláhúzandó)

4.)

Kérelmező
munkaviszonyból:
nyugdíjból:
gyermektartásdíjból:
ápolási díjból:
Gyet., gyes., gyed.:

5.)

Havi jövedelme
Családi pótlékból:
Egyéb jövedelemből:
Járadékból:
Munkaügyi szervek általi
ellátásból:
Egyéb szociális ellátásokból:

A kérelmezővel egy háztartásban együtt élő közeli hozzátartozók:
Név, leánykori név
Anyja neve
Rokonsági
Születési
fok
hely,idő

TAJ száma

Jövedelem

A támogatási kérelem indoka:
……………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
A mai napon benyújtott kérelmemre vonatkozó eljárás megindításáról értesítést nem kérek, tudomásul
veszem, hogy az ügyintézési határidő a kérelem benyújtását követő naptól számított 8 nap.
Vác,……………………………………
………………………………………
kérelmező aláírása
A kérelemhez csatolni kell:
• A család tagjainak jövedelemigazolásait
• (munkaviszonyból, nyugdíjból, gyes.,gyet.,gyed., családi pótlék, tartásdíj, munkanélküli ellátások,
rendszeres szociális segély, árvaellátás, ápolási díj stb.)
• vállalkozók esetén a kérelem benyújtását megelőző évi SZJA fénymásolatát
• munkahelyi jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló
munkáltatói igazolást
• iskolalátogatási igazolás
Tájékoztató:
• A 13/2016.(III.18.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése alapján nem állapítható meg
gyermekétkeztetési térítési díj támogatás annak a családnak, amely gyermeke után rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
• A kérelmeket a szükséges igazolásokkal együtt tanévkezdésig, illetve tanév közbeni igénylés esetén
január 15-ig lehet benyújtani a szociális szervhez.
• A megállapított támogatás a gyermekintézmények pénzügyi és gazdasági tevékenységet végző
egysége részére kerül átutalásra az első félév esetében szeptember 30., a második félév esetében
február 28. napjáig.
Általános szociális helyzet, javaslat:

A családban az egy főre jutó jövedelem: ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………..……
Vác,………………………………………
…………………………………………
ügyintéző aláírása
Az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezető javaslata:
1.) Anyagi és szociális körülményeire való tekintettel javaslom nevezett gyermekei részére
……………………………….……………………………….

%

gyermekétkeztetési

térítési

díj

támogatás megállapítását.
2.) Javaslom a kérelmet e l u t a s í t a n i.
………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………..………………
Vác,……..................................
…………………………………………
osztályvezető
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