ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM
Alulírott ………………………………… kérem, hogy ………………………………… nevű
gyermekem részére étkezési térítési díjkedvezményt megállapítani szíveskedjenek.
A támogatás megállapításához családi és szociális körülményeimről, jövedelmi és vagyoni
helyzetemről az alábbiakban szolgáltatok adatot és nyilatkozatot:
Kérelmező neve:………………………………………………………………………………...
Születési neve: …………………………………………………………………………………
Születetési hely:…………………………………...év:…………..hó:…………..nap:…..……..
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...
Állandó lakcím: ……………………..………………………………………………………….
Tartózkodási hely:……………………………………………………………………………….
Postacím:………………………………………………………………………………………...
Családi állapot:……………………………..

Telefonszám*:…………………………………

Foglalkozása, munkahelye:……………………….…………..…………………………………
Gyermekek melyek ellátásáról gondoskodnak:
Név:

Anyja neve:

Szül. idő:

Oktatási intézmény: (pontos neve,címe:)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Közös háztartásban élő személyek:
Név:

Anyja neve:

Szül. idő:

Jövedelem::

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
A kérelmező és a vele közös háztartásban élők nettó jövedelme:
Kérelmező

Rendszeres havi jövedelem

Házas/élettársa

munkaviszonyból származó
(munkabér, táppénz)
vállalkozásból származó
nyugdíj, nyugdíjszerű
ellátás (járadék, árvaellátás)
családi pótlék
gyermektartásdíj
rendszeres szociális támogatás
bármely forrásból származó
egyéb jövedelem
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Pécs , . . . . év . . . . . . . . . . . . . hó . . nap
………………………………….
kérelmező aláírása
TÁJÉKOZTATÓ
A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:
A család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat
• A kereső családtagoknak a kérelem beadását megelőző utolsó 3 havi nettó
jövedelméről igazolás (táppénz, GYES, GYED is),
• Nem rendszeres jövedelem (vállalkozó) esetén az előző 12 hónap jövedelméről
igazolás,
• Nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában
kiküldött értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás
összege és jogcíme, valamint a legutolsó nyugdíjszelvény, vagy
bankszámlakivonat. (Az értesítőt évente csak egy alkalommal kell becsatolni),
• Álláskeresők esetében az álláskereső juttatást megállapító határozat fénymásolata,
és az utolsó csekkszelvény. Álláskereső juttatás megszűnése esetén a megszüntető
határozat másolata,
• Álláskereső juttatásban nem részesülők esetében a Munkaügyi Központ
igazolása, hogy munkát tudnak-e felajánlani, illetve igazolás a nyilvántartásba
vételéről, nyilatkozat alkalmi munkából származó jövedelemről
Ha a családban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegéről, esetlegesen
igazolás az árvaellátásról (özvegyi nyugdíjról is!), Igazolás a tartásdíj összegéről (postai
szelvény fénymásolata, vagy nyilatkozat).

