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NYILATKOZAT
a cy,l, 21,ts, § (D bekefulés b)-d) poklja és a G!ír 21/B. § (2) beledése szeíi,llí
i]ryrel.es vqy ke.^,.1Jlél!es híéatéh),ig.nfu tólke-letés igónlberéíeléhez
] AIuLíiolt ,,,,,. ,,,.,,,,. ,,,. ,,,..,,,,. ,,,.. G2úLetésiné!,,,. ,,,.
szülctós]hely,idó..,,,..,,..,,..,,,...,..,,, .,,,, ]yF reve: ,..,,..,,,,,..,,..,,,
,,,,.,,,,,,,.,,,.,,,...,,.., !2áh alalti ]!kos.
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1.1,..,,..,,,..,,,..,,..,,..,,,..neúcyemek(s^llcrósihely,idó...,,.,,...,,..,,,.,-._,,.,,,.-_
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i.2,,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,. ne!ú gyemre|(Viilelésihely, idó,,,
mljaieve:.,,,,,,,,,,,,.,,,,..,,,,.,,,,...,,..,,,,.,,,,),'

1,3,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.Deúgyenre|(sálc'ésihely,idó,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,
mtja rere: ,,, ,,,, ,,,. ,,,,. ,,,. ,,,,,. ,,, ,,,. ,, ,).'
lóRón}ts kópv§c]ójc (l ntgfclcló alábúzlndó) a gycímckck !ódchnó,ól ó5 !
gyánriigyi ilrzglttisól szóló 1997. é!i xxxl $rvéíy2]/B. § (l)bek.zdésr] d) pontja és (2)
bekezdése szerfui iDgyenes !.3y kedleznrétr}€s Eyemekétkeztetés igénybevélelélaz alábbi
jogcim alapján kércn, nivel a gyennek(ek) **
szü]ójc/nrás
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\atclót rehdell. el a gyáíl]álóság, vagy.] uiógo.dozói ellálásban Észesiil.
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déli jneleg lóákezé§ ncllctt cgy kisóikezés, !agy

d r déli nreleg tóétkezés mellett k& kisétkezés. vagy
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3, Ké] cm dlélis éltend bElosilás|itj ]gen / ncm (a

L,,elle,

(jr. , .Pl1ll,pouJ
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lehetóség 0lilrúzandó])

l

lelelóségem nldatában kijc]cntcm. togy a közó]t adálök á vllósd9ak
ncgfelelnek. egylrllL üozájárulok a kórclcmbcn szúclló adalolúak a gye nckétkcrctés
nomativkedvez!ényének icényb.vólclóh.z törlónó fc]hasz]álásánoz,
4, Bünleiójogi

Gáló, úás tóntilts képliseló,

lcvclósbc vctt gycnnck csctón
azelláii§ nlllió ncvclószúló, intómónyvczció.
utógóndózói etlátot idtdl íelnótl .setón
az ellinisi igényló) a]ánása
A pont csak akkor tőltendó, na ü ugyan.zon inlézméirbeláJó lóbb glemele úlán
ügr?nazon jogcimcn igónyl i á snilŐ/nás lön,Óny§ kÓlvisclő a rcnnadv kedrcznényl Ha
különbözikájóg.in, gye.nek ónkóíl lriil ijn nyilatközrtor k.lj knöltcni. A glcjnrekek
§zánáfuk beglel.Ió.n a sofuk éúelenrszerúenbóliúetóek,
*

*' Á neeleleló pon(jelólendó
r* A
Byemenek szánárút neglraúrozásánál ficyelenbe veendó syemrenek kd é] Az cgy
l.kásbin ceyiin l a*ó. on b€j el€itett tatónelyel vaey tartóztodási hel lye 1 rendellrezó l 3 éven
alulj gcnnck; a 25 dvcsnól natalatb, kóhcvdósi ]úi7ffmtben íalp ali tndszeiii iskolai
oklltá\ban iészt !eVő, a naPlal] oktatás munkarcndjc szo ní szcrac,_ett lelnőttoktatásban részl
vevó vagy léhóokGlási inléZnényben nappali képzéslrenlanuló gyermct és élet*onól
fucgcdcniil a fufrósBn bcteg vagy srjL]yos fog}ttékos gyemek. ni!éve a nevelósziilónél
ideiglenes lraláuyal elhe]yczcn eFi|nck, valamint a ncvcl ós7ül ónél elhe lrezet ne V elésbe velt
gYemek és ulógoldozói ellátásban rcycsiiló fi.tal fehólt.
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