
 

 

KÉRELEM  

 
Ferencvárosi gyermekétkezési támogatás  

megállapítására  

 
 

Alulírott kérem, hogy gyermekem részére az étkezési támogatást szíveskedjenek megállapítani. 

 

A gyermek neve, akire a kérelem vonatkozik: ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Intézmény neve, címe (iskola, ahol a gyermek nappali rendszerű oktatásban vesz részt): 

___________________________________________________________________________ 

 

Kérelem indokolása: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

A) Személyi adatok 

1. A támogatás megállapítását kérő neve: _______________________________________ 

a) Születési neve:___________________________________________________________ 

a) Anyja neve: ____________________________________________________________ 

b) Születési helye, ideje: _____________________________________________________ 

c) Lakóhelyének címe: ______________________________________________________ 

d) Tartózkodási helyének címe: _______________________________________________ 

e) Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám):_________________________________ 

f) Állampolgársága: ________________________________________________________ 

g) Családi állapota:__________________________________________________________ 

h) Telefonszám: ____________________________________________________________ 

2. A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában az étkezési támogatást kérővel közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ______________________________ 

3. A Nyilatkozat benyújtásának időpontjában az étkezési támogatást kérővel közös háztartásban élő 

közeli hozzátartozók adatai: 

Közeli hozzátartozó neve  

(születési neve) 

Családi kapcsolat 

Megnevezése 

Születési helye, 

év, hónap, nap 
TAJ szám 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 
 

 
  



 

B) Jövedelmi adatok 

A jövedelem típusa Kérelmező       A családban élő közeli hozzátartozók 

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 

jogviszonyból származó 
      

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, 

illetve szellemi és más önálló tevékenységből 

származó 

      

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 
 

 
     

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 
      

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi 

szervek által folyósított ellátások 
       

6. Egyéb jövedelem 
 

 
     

7. Összes jövedelem 
 

 
     

 

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

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-7. pontjaiban feltüntetett jövedelmek 

valódiságának igazolására szolgáló iratokat. 

4. Alulírott kijelentem, hogy én/házastársam/élettársam
*
 alkalmi munkából származó jövedelemmel 

nem rendelkezem  - rendelkezem.
 
 

5. Alulírott kijelentem, hogy az én/házastársam/élettársam

alkalmi munkavégzésből származó 

jövedelem összege – a kérelem beadását megelőző 12 hónap havi átlag alapján 

_______________________Ft/hó. 

6. Alulírott kijelentem, hogy gyermekemet egyedül nevelem, apa/anya …………………….. nevű 

gyermekem után ………………………. Ft összegű tartásdíjat fizet. 

7. Alulírott kijelentem, hogy gyermekemet egyedül nevelem, apa/anya …………………… nevű 

gyermekem után tartásdíjat nem fizet. 

8. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási 

helyemen élek 


 

9. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az igazgatási 

eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Dátum: ...................................................... 

 

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

a támogatást kérő aláírása 

 

* Megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

Mellékletek: 

- jövedelemigazolások 

- a Budapest IX. kerületi lakóhely igazolása 

- iskolalátogatási igazolás. 

 



 


