Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola
3700 Kazincbarcika, Pollack M. út 29.

Tisztelt Szül !

Kérem, szíveskedjen leadni gyermeke részére a 2017/2018 –as tanévre menza igénylését!
Tájékoztatásul közöljük, hogy az ebéd lemondását a lemondani kívánt nap előtt 1 nappal 9 h-ig tudjuk elfogadni. Betegség esetén a
lemondást telefonon is be lehet jelenteni.
A hó végi zárás miatt hó végén az utolsó 3 napon már lemondást nem tudunk elfogadni. A menzafizetés a boríték osztása utáni 3
munkanapon történik.
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NY I LA TK O ZA T
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított1997.évi XXXI. Törvény 148. §-ának (5)-(6) bekezdése szerint normatív kedvezményben részesülök (a megfelelőt kérem aláhúzni!)
X
Jogcím
Bemutatandó igazoló dokumentumok
A támogatásról szóló önkormányzati határozat másolata.
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülök
A MÁK által kiadott igazolás családi pótlékról vagy a gyermekek
három vagy több gyermeket nevelek
születési anyakönyvi kivonatának másolataival, a huszonöt
évesnél fiatalabb köznevelésben nappali rendszerű oktatásban
részt vevő, illetve felsőoktatás nappali tagozatos tanulóról
iskolalátogatási igazolással.
gyermekem
tartósan
beteg
vagy Szakértői vélemény, szakorvosi igazolás vagy magasabb összegű
családi pótlékról szóló határozat a Magyar Államkincstártól.
fogyatékos
gyermekvédelmi gondoskodás keretében A Járási Gyámhivatal határozatának másolata.
nevelésbe
vett
vagy
utógondozói
ellátásban részesül
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe!
A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:
18 éven aluli:
……………….. fő
25 évesnél fiatalabb közoktatásban részt vevő,
illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló:
………….……. fő
életkortól függetlenül tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek:
……………….. fő
Összesen:
……………….. fő
Súlyosan fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni, aki a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény alapján adó
alapcsökkentő kedvezményre jogosult.
Amennyiben a támogatásra való jogosultságában változás történik, úgy 15 napon belül köteles annak bejelentésére. Amennyiben a
bejelentési kötelezettségnek nem tesz eleget a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt köteles visszafizetni!
(A jogosultságot igazoló dokumentumok bemutatásakor kerül kitöltésre.)
Tudomásul veszem, hogy gyermekem részére ……………………………………jogcímen normatív kedvezményt állapítottak meg
ezért a térítési díj ………… %-át kell fizetnem.
Kazincbarcika, 2017. …………………

…………………………….
Szülő, gondviselő aláírás

