Ingyenes óvodai étkeztetés: segédlet

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda

sorsz.

Segédlet a családban egy főre jutó havi jövedelem kiszámításához

A jövedelmek típusai

1.

Munkaviszonyból, munkavégzésre /
foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyból származó jövedelem
és táppénz

2.

Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
jövedelem

3.

Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai, (pl. rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás), nyugdíjszerű
ellátások (pl. korhatár előtti ellátás)

4.

A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen:
csecsemőgondozási díj {CSED},
gyermekgondozási díj {GYED},
gyermekgondozási segély {GYES},
gyermeknevelési támogatás
{GYET}, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.

Önkormányzat, járási hivatal és az
állami foglalkoztatási szerv által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátások (különösen: foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, ápolási díj,
időskorúak járadéka, álláskeresési
támogatás)

6.

7.
8.

A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő
házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő gyermek / egyéb
rokon jövedelme

Összesen

Egyéb jövedelem (különösen: kapott
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű
kifizetések, stb.)
Család összes nettó jövedelme
7. sor = 1+2+3+4+5+6)
A család összes nettó jövedelmét
csökkentő fizetett gyermektartásdíj
összege *

* A családtag által fizetett gyermektartásdíj összegét akkor kell feltüntetni, ha az a táblázatban felsorolt jövedelmekből nem került levonásra.

A család egy főre jutó havi jövedelme (=(az összes nettó jövedelem - 8.sor) / a közös háztartásban élő családtagok
számával**)

Közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező:
a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b)

a 18 éven aluli gyermeket, a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási
intézmény nappali képzésén tanuló gyermeket, életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket, kivéve a
nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban
részesülő fiatal felnőttet

c) az a) és b) pontba nem tartozó, a szülő vagy házastársa által eltartott egyéb rokont.

A segédlet az óvodai ingyenes étkeztetésre más jogcímen nem jogosult családoknak nyújt segítséget. A
táblázatot nem kell a szülői nyilatkozat mellékleteként benyújtani!

