6. mellékLet a 328/201]. (XII. 29.)

Karn. rendelethezl

NYILATKOZAT

gyermekétkeztetés no|maíívkedveunényének igén bevételéhez bólcsődei euóüs
és óvodai nevelés esetén
1. Aluliroí,,,,,,....,.,,,,,......,.,. (születési név:,...,,.,,,,,..,,,,,.....,,,..,, születési h€ly, idő
,., ... ania nevei .,,,,...,,,.,,,,.,,.....,,,,..) .,,,...,...,,,,...,,.,.,,,......,...,.,, §zám alatti ]akos, mint a

1.1, ,.....,....,,,,,,,....,,-.,,,.-,,,,, nevű gyermek (születési hely, idő,,....,,,,,,.,,.,. ,,.,, ,,, .,. anyja neve:

.,,.-.-........,....,.,,,,..,,..,.,,,.---,..,..,,..),

1.2, ,,,..,,,,......,,.,,....,,.,.,..... nevű gyennek (születési hely, idő

nevú gyermek (s2ülétési hely, idő

1,3,.....,.......-,.....,,.._........,-.

...,. ,., ,.. anyja neve;

szúlüehnós lónényes képviselője/gondviJelój? (a megfe|eló aláhúzandó) a gyermekek
védelméröl és a gyámügyi igázgatásról szóló 1991. évi Xxxl. törvény szerinri
gyermekétkeztotósi noímatív kedvezmény igénybeyéte|élaz alábbi jagcín alapján kélem, mivel

4/ lendszeíes 8yermekvédelmi kedv§zínényben részesül .....- év ,...,,....,,..,.,, hónap

.,..,,

napjától.

ó/ taítósán beteg vagy fo8yatékos,
c' családjában ta ósan beteg vagy fo8yatékos 8yermeket n€velnek,
családjában harom vagy több gyermeket nevelnek.***
eJ nevelésbe vételét rendelte eI a gyámhalóság, vagy

/

j' c§aládjában az egy íórejutó havijövedelem nem ha|adja meg a kötelezó legkisebb munkabér
szernélyi jövedelemadóval, munkavállalói, €gé§z§égbizlositá§i és nyugdijjárulékkal csdkkmtett,
azaz nettó ös§zegélek l30%-át2, Büntelöjogi felelósségem tudatában küelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfel9lnek, egyúltal hozzájáru|ok a kérelemben szerepló adaroknak a gyerm§kétkea€tés
normativ kédvczméhyének igén ybevéte] éhez történő felhasználásához.
Dátum:
áz ellátást igényb€ vovó
(szüló, más töwényes képviseló, nevelésbe veit
8yermek esetén az ellátást n)nllj!ó nevelószü|ó,
intéZnénr.r'ezetó) aláíRisa
a

I A ponl c§ak akkor t§llcídó, ha d u8yinazon inlézménybejáló löbb $/e.mPke ulán us/anazon jogcím.n igén}Ii
töPény.3 képliseló/gondviseló a nonnalív k.dvczménf. Ha külónbö.i} a.joscí ,8yemrekenkénl

s7úló/nr]ás

a sorok énéIensz€rüon bóvlthctóek.
külön nyilatkozá|ol kéll kilö)teni. A 8yerínekek szómának m€gf€lelóeD
*+ Arm€síél.1ó ponl jelöleídó| Azl ponl kizáróIa8 abb3n az esetbef, je!ó]hetó, am.nnyiben a2 cllálá§t i8énybe

Vevó gyerm€*

az a/_s)

ponlok§z€rinti

íe]lét€lek egyikén€k§cn

í€lelneg.

""' Á 8yelmek.k sámának meghaláíoz{§ání ngy.lemb. teeldó gy.m.kek kóle] Az c8y lakisban cE]útt lakó,
otl bcjclcnlcd lákóh.lly.l v.g)i tartózkod&i helly.I rcndelkouö ]8 év.n 6luli a}.m.k: a 25 év.siélfiatalabb.
köznevetési indzméíyb€n nappali reídsz.rúoLtá|á9brn íésdvevó va$, felóoktatási i é.Dénybennáppali

6 élctkofió] m8ae cníl a lanó§an bcle8 vagy súlyos fo8yatéko§ gycrmek, kjvéw a
ncvelöszij]ónél ideiglcn.s hatállrál elhely€zétt 8yeírnek, valamint a nevÉlósdllónél elhelyc7-.lt néveIésb€ vert
a}emek és utógondozói clláúsbúrész6úlö fiatil f.lnón.
képzésbcn ranuló gycrmck

1

8eiktarta: 1c0/2o1s, (Vl . 20

)

Korm rend€let

7, §,1, melléklet, Hatályos: 2015

Vll

23,tól,

Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez
A jóv.d€1.o§zÁmítúí.z!bllyrI
(Arra éz eselre ,únalkozik, ha o löte|.2clí a kedve.nényl a Nrila!Éaa! }. Pór1.0 alpónljóban Joqlallal .laPiáD
któ"ja igémbe wnhi)

l, A fc]lélel csak bölcsődeiellálásban v!8y óvodainÉvclérbcn r6zesüló 8yem.k.§.tén aiapozza m.8 a nornlaliV
kedveanényle vaLó jo8ósulrsá8ol, ha á c§aládban az egy fór. ju!ó haYi jővedelen ö§szege nem ha]adjs m.g a
köleleá l.gki§ebb munkabér nelló ö§§ z€gének l ]0%_át [20 l 5, óvb€n a 8 9 408 Ft-o!],
2, A nyilalkozat n€8téleiekor fi8yclembe veendó sz€mólyek köre; a kél€len b€nyújtaeak idóponljában kö7.ós
hnztartfuban éló családtagkéíl k.ll figy€lembe v€níi ar.§ lakábe együt| lakó. oí bej.lenlett lakóhe]lyc] lagy

ózkodási hclly.l rendeu(.ó
szülól, a szüló háza§tár§ál vagy él€náL.sát,
2,2. a lizcnnyolc év.D aluli gy€rnck€t.
s hüszonöi év.snal fialslább, köáevelésj inlézménybei nappali lcndszcrú
oklatá§ban és' v*ó vaey fe|§óokalá§i inténdyb€n napPtli képzé§ben la.uló 8y€rmeket és élelkoílól liiggetl€núl
a tanó§án b.te8 Vágy súlyo§ fo8yaléko§ gyermekct. kjVéve Á Deve]órzülönél id€ig]enes hatállyal clhclyczcll
8yem.ket, valamint a neve]ó§z()lőnél clhelyeZlí nevelésb. !.tt gyemekel é§ ulógondozói ellátlásbm .é§ze§ü]ö fialál
rafi

2- l .

2,3, a 2,1, és 2,2, alpontbá n.m lanozó, a Polgári Törvénykönyv c§a]ád.jogÉ irányádó szabálya' a]apján s szüló
rokonl,
3. A nyilálkoza1 D€8téle1.1or figyel.mb€ Veeídö jó!.dcl€m: a szmélyijöl.d€Iemadóól
szó]ó löNény §zelinl
me8halározon, b€lfdldól vágy l0lröldröl számazó , Dc8§zcízclt _ va!}oni énék(bevét.l), ideénvc ajóvéd.l€mkénl
figll€lcmbc Dch vert bevéielt és az adóm€ít § jó!,€delmd is, lovábbÁ u a b.!élcl, amety után á, cgyszcrísncíí
ya8y házél]írsa álial €llarto(

vá|lalkoái adóól, illetvc az .8§z.rúsn.tt töáeheívi!.lési hozájárulá§ól szóló !öNény szrint adól. illc(vc
hozzájáíulási kcll
i8y különó§€n:
']z€tni.
3,] munkaviszonyból,
munksvégzésre/foglalkozlalásla iíán}Dló egyéb jo8viszonyból számazó

3,2 tá6a! és e8yéni vá]lalkozásból. óslemelói, ill.Ne

§zollemi és más öná]ló

jöl.dclcn

és

levékenysé8ból §ámazó

],:], nyu8cllátás, ne8!áho?ot! munkakéPes9égű ,r.mély.k .llátá9ai (például rcktanlsági ellálfu, rehabilitációs
€llátá§), nyugd iiszenü ellifua§ol (példáUl korharrir elölli .llálás),
3,4, a 8y.rmek ellátá§áho? és 8oítdozásiához kápcsolódó iámogErások [kú|önös.n: crecsemógondozá§i dii (csED).

8y€ímckgondozási

dij (GYED), gy.rm.kgondozási se8ély (GYES). gyermekn.v.lési lámogátá§ (GYET), cgládi

pó(lék, 8ycm.k(.násdij, árvac]Iátá§],
3.5. ónkonn ányzat, l álási hivata] as

d állami foglalkoáat4§i §zerv által folyósltoll r€ndsz§res Pénzbcll .]látáJoi
fo8laIkozlatást helyetle§iló támogaiás, ápolási dij, időskoruakjáradéka, állá§ke.esési táno8atá§),
3.6, .8yéb jóvedelen (különö§cn| kapolt tanáy, ösáöndú. énékpópírból sáinBzó jövedéleh, ki§ összc8ii

(killónöscn:

kifiz.lé§ck slb.),
4.

Ajövcdelni adalok

lavi n.!tójóvedelmet *cl1 éítcii,
.§.lén a nyilatkoat benyú.jlásá| m.8elöó hónapbaD kapon össz€8el. mí8 ncm
i|lctvc vállalkozáEbol, óstentrelésból §ámdó jövéd.lch .sc!én a nyilatkoBl b.nyújtásál
alart

5, R.ndser§ jöved.l€m

rend§z€r.s jöY€del.m,
megelözó tizenká bónaP al.tt kapotl ó§§zeg eay havi állagál kcll .gyütte§fr íi$/cl€mbc vénni.
6, A c§áládtag áksl fizercn tariá3dü óss*Bétjövedelemcsöklcn!ö
tényeókén! kcll fi8y.l.mbe vennl,
7, N.rn minósül jövedelemnlk, igy a jövedelembe s€m kell beszámílei a szociális i86z8alá5ról é§ szoclális
e]látá§oklól szóló l993. évj I]t, lölvény a, § (la) bek.zdé§. szennli e]láldokal, lgy különö§en a rendkiviili lclcpiiicsi
támo8atá§t, a lákásfennlanási iábo8atiást, az adósságcsökl€n!ési
támogatá§t, s l.ndszcrós gy€mEkvéd.lmi
k€dvczné y k.retébeí nyúj(oit lamogatást és póllékoi, B aycm.kvédelmi.evélór:ulök számára fiz€ien n.v.Lési
díjat é§ külön ellálmán)t, a2 any.§ági támo8atást. a súlyo§ moz8askorlátozoti §zemé]yek pénzbe]i közl.kcdési
li.dv.rhény.it, a vakok semélyijáradóka és a fo8ylléko§sági támo8aiásl. N.m minósúl jóvedelem nek lovábbá a?
alkalmi munk.!állálói könyvvcl lönénő foglalkoaatá§, az e$6z.íúsilelt fotlalkoáaá§ól szó]ó töEén} alaPjátr
lörlénó munkavégls révénsz€rrcú b€vélel, továbbá a lcmlé§zetÉs személyck köótt sz ndórendsercn killli

1.1.!et!.I Járo foelalkoztali§ia vonatkozo lcndelkczé§ck alápjá, hááaíási munkála létesjleli nrLrnkavégzésle
,,"nyurB;o!,ls,o"y t e,.r.ben löíenó hUnLa!é8le§nek (háíanNi mUnIa) a hs\ i .Ilenéíe!e,
Á nyilaikozát benyújlásál ficg.lóáen megszúntjövedcl,n.! figyelneD kivül kelI ha8yri,
kisá,nítása: a család ös§ze§ net!óJóvcdclfrc la 2, Pont
szerinti §z€lnélyek 3, pont §zcrinti jövedelmének e8yütte§ óssze8e] csökkcnlvé a fize!€íi 8yerm€klsnásdii
össze8éve], majd osnva ajöv.d.lcmszámllá§nál
íigyelembc v.cndö szeóélyek §ámáva] 12, pont]
E.

9, A c5aládban az egy íóre juló havijövedeleli össz€génok

