2/1999. (I. 29.) Ör. 3. számú melléklete1
Budapest Főváros III. Kerület
Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal
Szociális Szolgáltató Főosztály
1033 Budapest, Fő tér 2.

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

9.00 – 18.00
8.00 – 16.30
8.00 – 16.30
8.00 – 16.30
8.00 – 12.30

ÉTKEZÉSTÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM
Alulírott……………………………………… kérem, hogy
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………
szíveskedjenek megállapítani.

nevű

gyermeke/i/m

részére

étkezéstérítési

támogatást

A támogatás megállapításához családi és szociális körülményeimről, jövedelmi és vagyoni helyzetemről az
alábbiakban szolgáltatok adatot és nyilatkozatot:
Kérelmező neve:………………………………………………………………………………...........
Leánykori neve:……………………………………………………………………………………….
Születetési hely:…………………………………...év:…………. .hó:………….. nap:…..……..
Anyja neve:……………………………………………………………………………………...........
Lakóhely: (………………ir.sz.)……………………………………………………………………….
Bejelentkezés ideje:……………………………………………………………………………..........
Bejelentett tartózkodási hely:………………………………………………………………………….
Életvitelszerű tartózkodási hely: ……………………………………………………………………..
Postacím:………………………………………………………………………………………............
Családi állapot:…………………………………

Telefonszám*:…………………………………...

Foglalkozása, munkahelye:……………………….…………..………………………………………
.………………………….……………………………………………………………………… ……….
TAJ szám:…………………………….
*Kitöltése nem kötelező
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Beépítette: 4/2017. (I. 30.) Ör. 5. §

A lakásban lakó eltartottak (kiskorúak, tanulók):
Név:

Anyja neve:

Szül. idő:

Rokoni kapcsolat:

Oktatási-nevelési intézmény:

A lakásban lakó egyéb személyek (házastárs, élettárs, eltartott rokon):
Név:

Anyja neve:

Szül. idő:

Rokoni kapcsolat:

Foglalkozás, munkahely:

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Kérjük, hogy a nemleges nyilatkozatot cellánként 0-val, azaz nullával, vagy kihúzással jelölni
szíveskedjen.
Az üresen hagyott cellák a nyilatkozat szerint 0, azaz nulla forintösszeget jelölnek.
(kitöltés előtt olvassa el figyelmesen a kitöltési tájékoztatót)
a jövedelem típusa
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból
származó jövedelem
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
3. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások (GYED, GYES,
GYET) családi pótlék, árvaellátás,
tartásdíj
4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
5. Önkormányzat, munkaügyi
szervek, Járási Hivatal által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj,
alkalmi munkából, egyszerűsített
foglalkoztatásból származó,
családi támogatás, ingatlan, ingó
vagyontárgyak értékesítéséből
származó jövedelem,
összegszerűen: átlagosan havonta)
7. Összes jövedelem

kérelmező

(…………………..)

háztartásban élő személyek

(…………………..)

(…………………..)

(…………………..)

NYILATKOZATOK
1.

Nyilatkozat: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

2.
3.

a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy az űrlapon szereplő adatok valódiságát a hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok – annak elbírálása során történő - felhasználásához,
kezeléséhez, szükség szerinti továbbításához.
Tudomásul veszem, hogy a kérelem nyomtatvány a meghatározott mellékletekkel együtt érvényes.
Kijelentem, hogy lakcímváltozás, illetve életvitelszerű tartózkodási hely változás esetén bejelentési
kötelezettségemnek 5 munkanapon belül eleget teszek.
Tudomásul veszem, hogy bejelentési kötelezettségem elmulasztása, valamint nem valós nyilatkozat esetén
az abból adódóan jogosulatlanul és rosszhiszeműen megállapított támogatást jogszabályban meghatározott
kamattal megemelt összegben vissza kell térítenem.

4.
5.
6.

Budapest, 20……………………………….
………………………………….
kérelmező aláírása

Étkezéstérítési támogatás megállapításához az alábbi igazolást is ki kell tölteni:
IGAZOLÁS
A javaslattevő szerv (iskola) tölti ki.
Gyermek neve: __________________________________ Osztálya: _______________
A javaslattevő neve, címe:
Számlaszáma:
I. félév:

201…. szeptember 1-től

201…. január 31-ig

II. félév:

Étkezési napok száma:
201…. február 1-től

201…. június 15-ig

Étkezési napok száma:
Napi térítési díj:

Ft

Szülő által fizetendő:

Ft (normatív támogatással csökkentett)

Budapest, 201
Ph.

Aláírás

TÁJÉKOZTATÓ
A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:
a. a rendszeres jövedelemmel rendelkező személyek, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó
jövedelméről igazolás (táppénz, GYES, GYED, GYET is),
b. a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző adóbevallással lezárt időszakról illetékes állami adóhatóság
(NAV) által kiállított hivatalos igazolás. Az adóbevallással még le nem zárt időszakról a könyvelő, ennek
hiányában a vállalkozó büntetőjogi nyilatkozata az időszak alatt szerzett nettó bevételről, illetőleg
könyvelő által kiállított hivatalos igazolás,
c. nyugdíjas esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában megküldött értesítése, melyben
szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és típusa, valamint a legutolsó nyugdíjszelvény,
számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása. (Az értesítőt évente csak egy alkalommal kell csatolni.)
Ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása esetén az erről szóló határozat másolata,
d. álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülők esetében az illetékes
Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltségének megállapító határozatának fénymásolata, és az utolsó
csekkszelvény, számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása. Álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást
elősegítő támogatás megszűnése esetén a megszüntető határozat másolata,
e. álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesülő esetében az illetékes
Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltségének igazolása, hogy az érintett nyilvántartásukban szerepel-e,
valamint arról, hogy álláskeresők ellátásban, illetve foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesül,
f. alkalmi munkából élők, illetve egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatottak esetében büntetőjogi
nyilatkozat az alkalmi munkából illetve egyszerűsített foglalkoztatásból származó - a kérelem benyújtását
megelőző 12 naptári hónapban szerzett - jövedelemről,
g. a Járási Hivatal által megállapított ellátásról szóló határozat másolata, valamint az utolsó postai
csekkszelvény, számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása,
h. Ha a háztartásban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék, iskoláztatási támogatás összegéről,
esetlegesen igazolás az árvaellátás összegéről,
i. 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói, hallgatói jogviszony
fennállásáról (a tagozat megjelölésével, pl.: nappali), egyetemi, főiskolai hallgatónál az oktatási
intézmény által kiállított igazolás az ösztöndíj összegéről, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapra
vonatkozóan, havi tételes bontásban (amennyiben nincs, úgy az oktatási intézmény által kiállított
nemleges igazolás) illetve szakképzésben résztvevők esetében a szakképzéssel összefüggő pénzbeli
juttatásokról,
j. amennyiben a 16-20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel sem
rendelkezik, szükséges mellékelni az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltségének igazolását
arról, hogy álláskeresők ellátásban, illetve foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesül-e,
k. ha a kérelmező elvált, a válásról, gyermek elhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés
fénymásolata, illetőleg igazolás a bírósági eljárás megindításáról, illetve a végrehajtásról szóló
jegyzőkönyv fénymásolata. Igazolás a tartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata,
számlakivonat, vagy a pénzintézet igazolása, illetőleg nyilatkozat két tanú aláírásával), képzelt apa
bejegyzésére vonatkozó hivatalos irat másolata,
l. A b), d), e) g) és j) pontokban foglalt esetekben a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapról szóló
büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkavégzésből szerzett jövedelemről,
m . GYES-ben vagy GYET-ben részesülő esetében büntetőjogi nyilatkozat, hogy munkaviszonyból
származó jövedelemmel rendelkezik-e.
II.
a. tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás.
b. a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata ( csak első beadáskor).
c. gyám esetén a gyámkirendelő határozat fénymásolata.
Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
Tartós betegség: azon kórforma, amely a külön jogszabályban meghatározott magasabb összegű családi
pótlékra jogosít,
Fogyatékos gyermek, fiatal felnőtt:
 a gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében a külön jogszabályban
meghatározott magasabb összegű családi pótlékra jogosító fogyatékosságban szenvedő gyermek,
fiatal felnőtt,



a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások, valamint az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés tekintetében a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 4. § 25. pontjában foglaltaknak megfelelő gyermek,
fiatal felnőtt,
Család: a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó
családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező
a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytató gyermeket,
d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató gyermeket,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,
f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által
eltartott rokont.
Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa
van.
Jövedelmi adatok
 a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban
együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
 a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra
esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell
beszámítani.
 Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az
egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.
 Az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló
vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog
ellenértékének azon részét, amelyen egy éven belül nem kerül sor életvitelszerű, tényleges lakhatás
célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására, az eladást vagy átruházást követő egy
naptári év leteltét követő napon megszerzett jövedelemnek kell tekinteni.
 A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,
c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét
meghaladó részét.
 A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az
egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt
visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a
cégjegyzékből.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak
másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

Postacím: 1300 Budapest, Postafiók 102.
Honlap: www.obuda.hu (igénylőlapok letölthetők, feltételekről tájékoztató olvasható)

