
B. melléklet u 328/2011. (XII. 29.| Korm. rendelethezgl

NYILATKOZAT
u Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontju és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti
in gy ene s v agy kedv ezm énye s intézményi gy ermekétkeztetés igényb ev ételéhez

1, Alulírott ...,....,.,....... ,.. (születési név:

:^:::-T11] ": , ,, ,,, i:l1il,u§';i;;iii;il,;i;; )

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

I.2. ,.......,., ....... nevű gyermek (születési hely, idő
anyja neve: ................ ,...,............),*

1.3. ........... ....... nevű gyermek (születési hely, idő
anyja neve: ............,... ..,.,.......,.,..),*

szüIőjelmás törvényes képviselője (a megfelelő aláhűzandó) a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásrőI szőlő 1991. évi XXXI. törvény 21lB. § (1) bekezdés b)-d) pontja és (2)
bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi
jogcím alapjánkérem, mivel a gyermek(ek):**

a)rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év ...,.........,.,.. hónap ...,.,

napjátől,

b)tartősan beteg vagy fogyatékos,

c) csalá$ában három vagy több gyermeket nevelnek,***

d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy e) utógondozói ellátásban részesül.

2. Az étkeztetés biztosítását

aktzárőIag a déli meleg főétkezés, vagy

l a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy

l a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy

l kollégiumi, extemátusi ellátás esetén a következő étkezések: ................

vonatkozásában kérem.

3. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (aváIasztott lehetőség aláhúzandő|) a
következő egészsé gi áIlapotra tekintettel :



4. Büntetőjogi felelősségem tudatábankijelentem, hogy a közölt adatok a valÓságnak

megfelelnek, egyúttal hozzéqáruIok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés

n o rm atív ke dve zm é nyéne k i g ényb e vét eléhez tö rt énő felhasznáIás áho z.

Dátum:

az ellátást igénylő
(szülő, más törvényes képviselő,
nevelésbe vett gyermek esetén

az e\Iátást nyuj tó n eve 1 ő s zü1 ő, tntézményl e zető,

utógondozói ellátott fiatal felnőtt esetén

az ellátást igénylő) aláirása

* A pont csak akkor töltendő, ha azugyanazoníntézménybe járó több gyermeke után

ugyanazonjogcímen igényli a szlJ,\őlmás törvényes képviselő a notmatív kedvezményt. Ha
ktitonbozik a jogcím, gyermekenként külön nyllatkozatot kell kitölteni. A gyermekek

számának megfelelően a sorok értelemszerr-ien bővíthetőek.

** A megfelelő pont jelölendő!

*** A gyermekek számánakmeghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy

lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy hrtőzkodási hellyel rendelkező 18 éven

aluli gyerm ek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai

oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt

vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortÓl

függetlentil a tarlósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelŐszülŐnél

iderglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelŐszülŐnél elhelyezett nevelésbe vett

gyermek és utógondozőt ellátásban részesülő fiatal felnőtt.


