Gyermekintézményi térítési díjkedvezmény

Ügyleírás:

Támogatás a szociálisan rászoruló gyermekek részére a napközbeni ellátásukhoz

Szükséges okiratok:

Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése
érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya
bemutatása szükséges!
kérelemhez csatolni kell:
a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származójövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást, a nem
havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi
átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást
A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
GYED, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátás
határozatát, 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást, nyugdíjasok esetén a
Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem
benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét. Válásról, gyermekelhelyezésről szóló
bírósági végzés másolatát.

Az ügyintéző :

Nagylók Község esetében : Répási Tiborné igazgatási ügyintéző
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel. : 06(25)507-350, fax: 06(25)507-311, e-mail:
pmhivatal@nagylok.hu

Ügyintézés helye, elérhetősége és
rendje:

A kérelmet postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani.
- postai úton: Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén:
2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.
-

személyesen: ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Ügyintézés határideje és díja

30 nap, illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok,
nyomtatványok, útmutatók

Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon:
Térítési díj kedvezmény
Nyilatkozat kérelmekhez

Az alkalmazott jogszabályok:

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi támogatásokról szóló 6/2006.(III.29.)
önkormányzati rendelete

Egyéb fontos tudnivalók

Nagylók Községi Önkormányzat az általa fenntartott általános iskola és óvoda keretében
biztosított
óvodai, iskolai napközis étkeztetést és menzai ellátást igénybevevők részére, személyi
térítési díj kedvezményt nyújt, ha a szülő a gyermekét egyedül neveli, és a családban az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át.
A kedvezmény mértéke a személyi térítési díj 50 %-a.
A személyi térítési díj kedvezmény megállapítása egy tanévre szól, amennyiben a
kérelem benyújtása évközben történik, úgy a kedvezmény a kérelem benyújtásának
napjától illeti meg a kérelmezőt.
Nem állapítható meg személyi térítési díj kedvezmény annak, aki más jogszabály alapján
bármilyen mértékű intézményi térítési díj kedvezményben részesül.

