KÉRELEM
Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1. Neve: ...........................................................................................................................................
1.2. Születési neve: ............................................................................................................................
1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................
1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ............................................................................................
1.5. Lakóhelye: ..................................................................................................................................
1.6. Tartózkodási helye: .....................................................................................................................
1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................................
1.8. Állampolgársága: ........................................................................................................................
1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................
1.10. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.10.1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.10.2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.10.3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
1.10.4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.
2. A közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok
2.1. A kérelmező családi körülménye:
2.1.1. □ egyedülélő,
2.1.2. □ nem egyedülélő.
2.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
2.2.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma:
......... fő.
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3. Nyilatkozatok
3.1. Kijelentem, hogy
3.1.1.*életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
3.1.2. a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az
enyémmel megegyező lakcímen élnek,
3.2. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
(* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.)

4. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
Pápa, 20………………………………………
......................................................................
kérelmező aláírása

......................................................................
kérelmező házastársának/élettársának aláírása

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
I. Személyi adatok
Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve,
ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző. A
kérelmezővel egy háztartásban élő személyek mindegyikének ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.

II. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:
Az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, középfokú oktatási
intézmény nappali rendszerű oktatásában résztvevő gyermek esetén az étkeztetésért fizetendő
térítési díj 50 %-át átvállalja.
A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) is alá kell irnia.
A kérelemhez csatolni kell a tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást.
A gyermekétkeztetési kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtását követő hónap 1.
napjától kell megállapítani.

III. A kedvezmény folyósítása:
A támogatást az önkormányzat – a leigazolt számla alapján - az intézmény részére utalja át.

