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Kérelem 

a települési étkezési térítési díjtámogatás megállapításához 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

 

Neve: ................................................................................................................................................. 

 

Születési neve: .................................................................................................................................. 

 

Anyja neve: ....................................................................................................................................... 

 

Születés helye, ideje: ......................................................................................................................... 

 

Lakóhely: □□□□ irányítószám,.........................................................................................település  

 

.............................................. utca/út/tér ....... házszám .......... épület/lépcsőház ........... emelet, ajtó 

 

Tartózkodási hely: □□□□ irányítószám ............................................................................ település 

 

.............................................. utca/út/tér .......... házszám .......... épület/lépcsőház ........ emelet, ajtó 

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, 

tartózkodási helyet kell feltüntetni) 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): □□□-□□□-□□□ 

 

Állampolgársága:…………………………………… 

 

Telefonszám (nem kötelező megadni): ................................................................................................. 

 

E-mail cím (nem kötelező megadni): ................................................................................................ 

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozók száma: ............... fő 
   

 Név 
 Születési 

hely, idő 
 Anyja neve 

 Társadalombiztosítási 

Azonosító Jele (TAJ) 

 1. házastársa, élettársa       
 □□□  □□□   □□□ 

 2. egyéb rokon (akinek 

eltartásáról gondoskodik) 

        

 3. gyermekei       
 □□□  □□□   □□□ 

        
 □□□  □□□   □□□ 

        
 □□□  □□□   □□□ 

        
 □□□  □□□   □□□ 

        
 □□□  □□□   □□□ 
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Gyermek neve 

   

A gyermekétkeztetést 

biztosító intézmény teljes  

neve 

   

A gyermekétkeztetést biztosító 

intézmény címe  

      

      

      

      

II) Jövedelmi adatok 

  

A jövedelmek típusai 

  

A 

kérelmező 

jövedelme 

 A kérelmezővel 

közös háztartásban 

élő házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

 A kérelmezővel 

közös háztartásban 

élő egyéb rokon 

jövedelme 

  

Összesen 

 1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre/foglalkoztatásra 

irányuló egyéb jogviszonyból származó 

jövedelem és táppénz 

            

 2. Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó 

jövedelem 

            

 3. Nyugellátás, megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásai 

(például rokkantsági ellátás, 

rehabilitációs ellátás), korhatár előtti 

ellátás, szolgálati járandóság, 

balettművészeti életjáradék, átmeneti 

bányászjáradék, időskorúak járadéka, a 

nyugdíjszerű rendszeres szociális 

ellátások emeléséről szóló jogszabály 

hatálya alá tartozó ellátás 

            

 4. A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó támogatások 

(különösen: GYED, GYES, GYET, 

családi pótlék, gyermektartásdíj, 

árvaellátás) 

            

 5. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátások 

            

 6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott 

tartás-, ösztöndíj, értékpapírból 

származó jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

            

 7. A család összes nettó jövedelme             

 8. A család összes nettó jövedelmét 

csökkentő 

tényezők (fizetett tartásdíj összege) 

            

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 

 

     Kelt: ............................................ 

...................................................................... 

szülő / családbafogadó gyám / aláírása 
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A kérelemhez csatolni kell: 

- a kérelmezővel egy háztartásban lakó valamennyi jövedelemmel rendelkező 
személy jövedelméről szóló igazolást a kérelem benyújtását megelőző hónapról 
(munkabér, gyes, családi pótlék, nyugdíj, stb.), 
- a gyermektartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói döntést, ennek hiányában 
a szülők nyilatkozata a gyermektartásdíjra vonatkozóan, 
- vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az 
állami adóhatóság által kiadott igazolást, a le nem zárt időszakra vonatkozóan 
könyvelői igazolást vagy a vállalkozó nyilatkozatát, 
- a kifizető szerv által kiállított tárgyévre vonatkozó nyugdíjösszesítő, valamint az 
utolsó havi nyugdíj igazolását, 
- a kérelmező háztartásában élő nem tanköteles korú nappali oktatásban részesülő 
gyermek(ek) iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolását, 
- amennyiben a kérelmező gyermekét egyedül nevelő szülő, az egyedülállóság 
tényét igazoló dokumentumot (elvált vagy házastársától különélő kérelmező esetében a gyermek 

elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági vagy 
gyámhatósági döntés vagy a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelemi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyv), 

- az állami foglalkoztatási szerv igazolását a regisztrációról, valamint a regisztrációt 
követő folyamatos együttműködésről, amennyiben a támogatást igénylő 
jövedelemmel nem rendelkezik, 
- tankötelezettségi kort betöltött személy esetén, az oktatási intézmény igazolását a 
nappali oktatási rendszerben tanulói vagy hallgatói jogviszonyról, 
- a kérelmező által lakott lakás vagy ház vonatkozásában a hulladékszállítási díj 
befizetését, ill. három hónapon túli hulladékszállítási díjhátralék megszüntetését 
igazoló bizonylatot, 
- Bicske város közigazgatási területén belül található köznevelési intézménnyel, 
vagy a Kapcsolat Központ Bölcsődei Szakmai Egységével létesített jogviszonyának 
igazolását 
 

NYILATKOZAT 
 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy alkalmi munkából 
 

származó jövedelmem a kérelem benyújtását megelőző hónapban ______________ Ft 
volt. 
 
 

Kelt.: _______________________ 
                                                                                                     _________________ 
                                                                                                                 aláírás 

      

NYILATKOZAT 
 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtását  
 
megelőző hónapban jövedelemmel nem rendelkeztem. 
 

Kelt.: _______________________ 
                                                                                                     _________________ 
                                                                                                                 aláírás 
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NYILATKOZAT 
 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermeke(i)m után a 
 

kérelem benyújtását megelőző hónapban ____________ Ft összegű tartásdíjban  
 

részesültem. 
 

Kelt.: _______________________  
                                                                                                     _________________ 
                                                                                                                 aláírás 
 

NYILATKOZAT 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
veszem igénybe, a szociális hatáskört gyakorló szerv az igénybevett ellátás megtérítésére 
fog kötelezni. 
 
 

Kelt.: _______________________ 
                                                                                                     _________________ 
                                                                                                                 aláírás 


