
 

 

KÉRELEM  

Települési gyermekétkeztetési kedvezmény iránt 

 
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. 

   A  B  C  D  E  F 

 1. 
 Közeli  

hozzátartozó 

neve 

 (születési neve) 

 Anyja neve 
 Születési helye, 

ideje  

(év, hó, nap) 

 Társadalom-  

biztosítási 

Azonosító Jele 

 Családi 

kapcsolat 

megnevezése 

 Megjegyzés* 

 2.             

 3.             

 4.             

 5.             

 6.             



 

3. Nyilatkozatok 
3.1.  Kijelentem, hogy 

3.1.1.*életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 

aláhúzandó)  
3.2.   a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
3.3.  Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális 

hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság útján - ellenőrizheti. 

 

 

 

Pápa, ……..év………………hónap………nap 

 

 

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

             kérelmező aláírása                          családban élő, nagykorú közeli hozzátartozók aláírása  

 

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ 

 

I. 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 kérelemhez csatolni kell a tanulói jogviszony fennállásáról szóló igazolást. 

A települési gyermekétkeztetési kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kell 

megállapítani. 

 

II. A kedvezmény folyósítása: 

 

A támogatást az önkormányzat - a leigazolt számla alapján - az intézmény részére utalja át.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is 

rendelkezik 

 


