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Gwt.2lB,

§ (1)

bekezüs

b)-d) po1lja és a

ewa

21/B- § (2)

békedése

szelnli ingyenes vagy ka.lvé2ményosintézményi gyemekélreztetés
igé rbevéíéléhez
A]!liót1, .,.,..., ,..,..,..,., (születési néV: ,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,....,. , szúelésihely, idó
,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,., ,,, ary_d.eve: ,,,,
- --J ,--,-,,,,-,,,,,,,,, sz;r
1.

1,1. .,,.,.,,.,.,,,,..,..,.,,.,..,..,..,. neVú gyemek (szúlelésihely, dó ,.,,.,.,,.,,,,..,, ,.,. .,, ,,,

anyja neVe:,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,..,.,,.,,.,.,,,...,),
1,2. ,,,.,,,,.,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,.

neVű gyemek (születé§ihely, dó ,.,,,,,,,,,,,,,,,, ,,.,, ,., ,,.

aiyja nevo:.,..,.,-.,..,..,,,.,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,),'
1,3. ,.,..,..,.,.,,.,..,.,,.,.,,.,,.,,.,, revú gyemek (szúletésihely, dö.,. ,.,.,,.,.,,.,, ,,.,, ,,,

,,,

any]a neve:,,.,.,,,,,.,,.,.,.,,..,,.,..,.,.,,,,.,,.,.,,,,,,,,),'

megieleló áláhúzandó) a gyemekek
Véde méról és á gyámúgyi igazgatásról szóló 1997, éVi xxxl, ióeény 21lB, § (])
bekezdés br,d) pontja és (2) bekezdése szelnii ingyenes Vagy kedvezményes
qyemekétkezieté§ igénybevételétaz álábbi jogcim alapján kéí€m, mivel á
szúlöje/más tóruényes képvselője

(a

gyemekvédemi kedvezményben Észesül ,,.,.. éV ,,,-,,,,,,,,,,,,,,

a)

€ndsze€s

b)

tadósan beteg Vagy fogyalékos,

c) családjában hárcm Vaqytöbb gyerm€ket
d) nevelésbe véle ét lend€lle

e

nevelnek,"'

a gyámhatóság, Vagy €) Ulógondozói ellálá§ban

2, Az étkeaetésbiziosítását
D kizáróláo á

délimeleq lóétkézés,vaqy

B a délimélegióétkezés mellet €gy

.

.

a

k]sé|kezés,vagy

délimeleg Íóétkezésme léil két kisétkezés,vagy

kolég]umi, extemátusi ellátás

€seiér a kóvetkező

éikézések

iaikozásában kérem.

3. Kércm diétás étrend biztosllását lgen / nem (a Válászlolt
ááhúzardól) a
kövelkezó egészségiálLapotr.a

lehetöség

iekinleite:

4, Bünteóogi feeósségem
Valósá9nák m€gfe]e]rek,

tud2tában ki]eentem. hogy

a

kózöt adatok a

e9yúttal hozzá]áru ok a kéreemben szefep]ó adálokn.k a

kedvézményérek§énybevéteéhez történó

oyermekétkezleiés normativ

áz elálásl igényó
(szüló, más ióNényes képv seló,
neve ésbe Vett gyérmek esétén
á2 ellátási nyl]jtó neve ószűló ]rtéznényvezetÓ,

íiáta íe nőli esetén
áze]átást gényló)aá'rása

ltógondozói

'A

el áiott

pont csak akkór tó]tendő ha az |gya|azo| inlézménybe jéró lóbb gyermeke

jogche.

gényli a szüló/más töfoényes képviseló a nornatíV
kedvezménl. Ha küönbózik a ]ogcim gyermekeoként kü]ön nyilalkozalot kel
kitöllén, Agyermekek számának megfelelóen a sorok éneemszeni€n bóvíihetóek,
Ulán Ugyánazon

"'A

"'

megíeleló pontie ó endó!

A gyermekek számának freghátá.ózásánél ngyélefrbe Veéndó gyérmekek

egy akásbao együtt lakó, on beieenlett akóhe]lye Vagy tartózkodás lrelyel
^z
rende]kezó 18 événálul]gyermékiá 25 évesnéliaiaabb, kóznéVeési nlézményben
köre:

nappali rendszérú skoléi oktalásban részt vevő.

a nappal oktatás

munkaíendje

szernt széfuezett íelnónokiatásban részt Vevó Vagy íelsóoktaÉsi ntézményben
nappali képzésbentanuló gyermek és é etkortól íüggetlenül a tartósan beteg Vagy

yá elhelyezelt
neve]ószülőné ehelyezeí neveésbe Velt gyermék és

súlyos fogyalékos gyerm€k,

gyémek, valamini

a

kivéve a névelószülónél deglenes halá

Ulógondózó ellálásban részesűló |iatal ielnótt,

