
 
 

 
K É R E L E M 

Gyermekintézményi étkeztetési támogatás 
megállapítására 

 
Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére  étkeztetési támogatást szíveskedjenek megállapítani.  
Indokaim az alábbiak:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
NYILATKOZAT  

 
I. A kérelmez ő személyre vonatkozó adatok 

 
Név:………………………………………………………………….. Születési név:  ………………………………………… 

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................Anyja neve :...…………………………………………… 

TAJ száma:   ���������        Családi állapota: ……………………………………………………………..  
 

Lakóhely (a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhely): ……………………………………………………………………………..…... 

Tartózkodási hely (a lakcímnyilvántartásba bejelentett tartózkodási hely ):……………………………………….…………….…….. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszer űen az alábbi címen élek: 

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

Telefonszám  (nem kötelező megadni): ……………………………………………………………………………………………………  

A kérelmez ő idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárs ág esetén): 
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy 
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy 
□ bevándorolt/letelepedett, vagy 
□ menekült/oltalmazott/hontalan. 
 

II. Kérelmez ő családjára vonatkozó adatok 

A kérelem benyújtásának id őpontjában a támogatást kér ővel egy családban él ő közeli 
hozzátartozók (családtagok) adatai:  
 

Név 
(ha eltérő, születési 
neve is) 

Anyja neve Születés 
helye, 
ideje  
(év, hó, nap) 

Társadalom- 
biztosítási 
Azonosító Jele  
/TAJ-szám/ 

 
Lakóhely 

/lakcímnyilvántartásba 
bejelentett 
lakóhely/ 

Tartózkodási 
hely  
/lakcímnyilvántartásba 
bejelentett tartózkodási 
hely/ 

 

 

         

  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

          

 
 



 
III. Kérelmez ő és a családjában 1 élő közeli hozzátartozóknak 2 jövedelmükre 3 vonatkozó 

adatok: (1Család, 2 közeli hozzátartozó, 3jövedelem: lásd a tájékoztatón!) 
 
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és családjukban élő gyermekeik havi jövedelme forintban: 
 
 

Kérelmez ő 
Házastárs, 

élettárs 
 

Gyermekek 

  

 
A jövedelem típusa 

  
 havi jövedelme (forint) 

 1.  Munkaviszonyból és más 
foglalkoztatási jogviszonyból származó 

      
  
  

  
  

 2.  ebből: közfoglalkoztatásból származó       
  
  

  
  

 3.  Társas és egyéni vállalkozásból, 
őstermelői, illetve szellemi és más 
önálló tevékenységből származó 

      
  
  

  
  

 4.  Táppénz, gyermekgondozási 
támogatások 

      
  
  

  
  

 5.  Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátások 

      
  
  

  
  

 6.  Önkormányzat, járási hivatal és 
munkaügyi szervek által folyósított 
ellátások 

      
  
  

  
  

 7.  Egyéb jövedelem       
  
  

  
  

  

8. 

 

 Összes jövedelem 

      

  

  

  

  

 
Egy főre számított havi családi jövedelem:                                    Ft 

 
 

IV. A gyermekintézmény(ek) adatai 
 

 Intézmény pontos neve, címe :…………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kiskorú(ak) neve, aki(k)re a támogatás megállapítás át kéri:  

Név:…………………………………………………………………….óvodás / iskolás     osztály:……………. 

Név:…………………………………………………………………….óvodás / iskolás     osztály: …………… 

 
Tudomásul veszem , hogy közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok 
alapján - ellenőrizheti.  
Hozzájárulok a kérelemben szerepl ő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során tör ténő felhasználásához. 
 
Pécs,………………………………..   
 
 …………………………………………………….. 
 az ellátást igénylő v. törvényes képviselő aláírása 
 
 
KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL!  
• A család jövedelmének igazolását, a jövedelem típusától függően4 (lásd a tájékoztatón)  
• Óvodai intézmény igazolást vagy Tanulói jogviszony igazolást  

 
 



Tájékoztató a kérelem nyomtatvány kitöltéséhez 
 

 
1 Család: az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi 
intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
közössége. 
2 Közeli hozzátartozó:  házastárs, élettárs; a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 23 évesnél 
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytató, a 25 
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat 
folytató vér szerinti, örökbefogadott, illetve nevelt gyermek; korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az 
autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, illetve nevelt 
gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően fennállt.  
 
3 Jövedelem:  a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó 
- megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes 
jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell  érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az 
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek 
minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési 
kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi 
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 
járulék. 
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául 
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert 
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást 
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt 
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés 
esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
Nem min ősül jövedelemnek,  így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott 
átmeneti segélyt, az önkormányzati segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott 
természetbeni támogatást, a pénzbeli ellátás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és 
külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a 
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az 
alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás, valamint az adórendszeren 
kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért 
kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást, a szociális szövetkezet (ide nem értve az 
iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevételt. 
 
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét. 
 
A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott 
összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják. 
 
A havi jövedelem kiszámításakor: rendszeres jövedel em esetén  a kérelem benyújtását megelőző hónap; nem 
rendszeres jövedelem , illetve vállalkozásból, őstermelésb ől származó jövedelem esetén  a kérelem 
benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 
 
4 A család jövedelmének igazolását az alábbiak szerint kell benyújtani: 

- a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermel ői tevékenységb ől (a továbbiakban 
együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelem, 

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve válla lkozásból származó jövedelem esetén  a kérelem 
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi 
átlagát azzal, hogy az előbbi számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, 
a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegét kell beszámítani. 

- ha a vállalkozási tevékenység megkezdését ől eltelt id őtartam nem éri el a 12 hónapot,  akkor az 
egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. 

 


