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1113 Budapest, Bocskai űt39-41.

I{YILATKOZAT

ryermekétkeztetés normatív kedvezmónyének igénybevét eléhez
bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén

1.1. ............. nevii gyermek (sziüetési hely, idő
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gyermek (szütetési hely, idő
' 

;.;:":............:::,..:......:....:.::.. }; gyermek (sziiletési hely, idő

..... ... ...anyja

anyja neve:

... anyja neve:

anyja neve:

;;;:i;j;;'Á i|i*iŐ", ŰŐiiarrndviselője (a megfelelő aláhizandó) a ryermekek védelrnéről és a
cyámücyi igazgaásről szőlő 7997. évi X)Oil. törvény szerinti gyermekétkeáetési normatív kedvez:nrény
igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a glermek(ek):**

á,) tartósan bete g yagy foryatékos,
c) családjábn tartósan beteg vary fogyatékos gyermeket nevelnelg
d) családjában három vagy több gyermeket nevelntlg** *

e,) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

j családjában az eg fóre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugűjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének
130Yo-át.

2. Biintetőjogi felelősségem tudaában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnelg egyúttal
|oz'ájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeáetés norrnatív kedvezményének
igénybevételéh ez tórténő felhaszrálásához.

Dátum:

az elJiátást igénybe vevő
(szülő, más törvényes képüselő, nevelésbe vett gyermek esetén az ellátást

nyújtó nevelősziilő, intézményvezető) aláírása

* A pont csak akkor töltendő, ha azugyanazon intéznénybe járó több gyermeke uán uryanazon jogcímen
igényü a sziilö/más törvényes képviselő/gondviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcínq
gyerrrrekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen
bőüthetőek.

** A megfelelő pont jelölendő! Az fl pont bzárólag abban az esetben jelölhetó, amennyiben az ellátÁst
igénybe vevö gyermek az a)-e) pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg.

*** A gyermekek számának meghaároásánál firyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban egyiitt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartőzkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél
fiatalabb, közrevelési intéményben nappali rendszedi oktatásban részt vevő vary felsőoktatási intéznényben
nappali képzésben tanuló ryermek és életkortól ffiggetlenül a tartósan beteg vary súlyos fogyatékos gyermelg
kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes haállyal elhelyezett ryermelg valamint a nevelőszülőnél elhelyezett
nevelésbe vett ryermek és utógondozói ellátásban részestilő fiatal felnőtt.


