Igénylés és jövedelemnyilatkozat étkezési térítési díj támogatásához
1. Az ellátási igénylő neve (lánykori név):
Szül. hely idő:
an:
TAJ szám:
Adószám:
2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:
3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:
4. Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:
5. A 4. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve, születési ideje:
a)
b)
c)
d)
e)

A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

fő

Közeli hozzátartozók jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátások,
egyéb nyugdíjszerű jövedelem
5. A gyermek ellátáshoz és
gondozásához kapcsolódó
támogatások / GYED, GYES, GYET,
családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátás /munkanélküli járadék,
rendszeres szociális és nevelési segély,
étkezési térítési díjtámogatás,
jövedelempótló támogatások stb.
7. Földbérbeadásból származó
jövedelem
8. Egyéb /pl. ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb./
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy előleg
összege
11. Egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család havi nettó jövedelme
összesen 9- (10 + 11 + 12)

1 főre jutó fogyasztási egység (ügyintéző számítja ki): ………………………………………………………………………………………..

Büntetőjogi felelősségem/ünk tudatában kijelentem/jük, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Kitöltési utasítás:
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó
lakóhely címét kell feltüntetni.
2. Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt
gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő.
3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerit kell feltüntetni.
4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző hat hónap
átlagjövedelmét kell szerepeltetni.
5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi
jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni.
6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát
/nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés, stb./ a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.
7. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a havi családi összjövedelem osztva az egy háztartásban élő közeli
hozzátartozók alábbi módon képzett számával:
(1) Fogyasztási egységek:
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma:
1,0
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma:
0,9
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma:
0,8
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma:
0,8
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként:
0,7
(2) A háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő, továbbá a magasabb összegű családi pótlékban, vagy
fogyatékossági támogatásban részesülő személy arányszáma 0,2-del növekszik.
(3) A háztartásban élők fogyasztási egysége a családtagok fogyasztási egységeinek összeadásával képzett mutatószám.
(4) Egy fogyasztási egységre eső jövedelem: a háztartás összes havi nettó jövedelme osztva a háztartásban élők
fogyasztási egységével.
(5) Az egy főre jutó jövedelem helyett az egy fogyasztási egységre eső jövedelmet kell alkalmazni a
gyermekintézményben fizetendő személyi térítési díj támogatása vonatkozásában, azzal a különbséggel, hogy az (1)-(2)
bekezdésben meghatározott fogyasztási arányszámokat a háztartás tagjai helyett, a család tagjaira kell megfelelően
alkalmazni.
8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást
igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

NYILATKOZAT
A
/ kérelmező/ és a vele közös háztartásban együtt-élő nagykorú
hozzátartozók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének az ötvenszeresét a vagyonuk / 1.425.000- Ft azaz: Egymillió-négyszázhuszonötezer
forintot/
a) nem haladja meg.

b) meghaladja, mivel

Helyiség neve: ……………………………………………….ingatlannak rendelkezem, illetve ……………………. forgalmi
rendszámú
……………………………………..típusú személygépkocsi a tulajdonomat/unkat képezi.
Kaposvár, …………………………………………

Kérelmező aláírása: …………………………………………………………..

Kérelmezővel közös háztartásban együttélő családtagok aláírása:……………………………………………………………….
A szociális hatósági ügyekben az ügytípusokhoz tartozó jogszabályok jegyzéke:
•
•
•
•
•
•

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. törvény
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.)
Kormányrendelet
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény
A gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet
A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési
támogatásokról

Személyi térítési díj támogatása

A gyermekintézményekben megállapított személyi térítési díj kifizetéséhez abban az esetben nyújtható
támogatás, ha a kötelezett családjában az egy fogyasztási egységre eső havi nettó jövedelem a
nyugdíjminimum 200 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 220 %-át nem haladja meg.

A támogatás mértéke:
20 %-os támogatás

az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 57.000 – 62.700 Ft
közé esik

30 %-os támogatás

az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 42.750 – 57.000 Ft
közé esik

40 %-os támogatás

az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 28.500 – 42.750 Ft
közé esik

50 %-os támogatás

az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem
közé esik

0 – 28.500 Ft

A támogatás az étkeztetési feladatokat ellátó intézményhez (Kaposvári GESZ) benyújtott igénylő
nyomtatvány kitöltésével és a feltüntetett jövedelmek igazolásával kérhető.

