
Tilj6koztat6 a202212023-as 6vodai, biilcs6dei ingyenes 6tkez6si nyilatkozatokr6l
/6. mell6kl et a 328 1201 1.(XII.29.) Korm. rendelethez/

Tisztelt Szii16!

Tfijlkoztatjuk 6nt, hogy a 202212023-as 6tkez6si nyilatkozatok kioszt6sra keriiltek az

int6zm6nyben.

A kitiiltittt nyilatkozatokat 6s a csatoland6 igazolisokat k6rjiik
m intlzm6nyben szem6lyesen leadni szfveskedj en !

. Hifnyosan kitoltott, 6s nem csatolt igazol6sok eset6ben, a gye eknek a kedvezm6nyes
6tkez6st nem tudjuk biztositani.

. Amennyiben kitoltott adataiban b6rmilyen vfitozirs tort6nik, k6rjiik, hogy 8 napon beltil fj
nyilatkozat kitolt6s6vel j elezni sziveskedj en !

. Amennyiben n jogosult a kedvezm6ny ig6nybev6tel6re, szint6n nyllatkozatot kell
kitolteni, hogy kp-es vagy 6bttal6sos m6dot viiaszt a t6rit6si dij megfizet6s6re.

DV EZM0NYE K I GE NYBEVN TN TB :

. Rendszer€s gyerme 6dehni kedvezm6ny (100%-os tdmogatds)
K6rjiik az erv5nyes hatfirozatot csatolni,' ennek hiSnydban a kedvezm6nyt nem tudjuk
6rv6nyesiteni! Erv6nyessdge: a o d6tum szerint.

. 'Tart6san beteg vagy fogyat6kos (100.%-os tdmogatds)
K6rjiik az lwenyes szakorvosi igazol6st csatolni, ennek hi6ny6ban a ke{vezm6nyt nem tudjuk

6nyesiteni! Erv6nyess6ge: a l6p 6rv6nybe.

. Csal:idj S,}antart6san beteg vagy fogyat6kos gyermeket nevelnek (100%-os tdmogatds)
K6rjtik az ervenyes szakorvosi igazolSst csatolni, ennek hirinydban a kedvezm6nyt nem tudjuk

. Csal6djiban h:irom vagy tiibb gyermeket nevelnek (100%-os tdmogatds)
A gyermekek sziimSnak meghat6rozitsitnil figyelembe veendo gyermekek kcire: az egy lak6sban

egyiitt lak6, ott bejelentett lak6hellyel vagy tartozkodrisi hellyel rendelkezo l8 dven aluli gyermek; a

25 dvesn6f fiatalabb, kiizneveldsi intezmenyben nappali rendszerti iskolai oktatiisban rdszt vevo, a

nappali oktat6s munkarendje szerint szervezett felnottoktat6sban r6szt vevo vagy felsooktatrlsi
intdzm6nyben nappali kdpz6sben tanul6 gyermek (iskolal6togat5si csatol6sa sziiks6ges) 6s 6letkort6l
fliggetleniil a tart6san beteg vagy srilyos fogyat6kos gyermek (szakorvosi igazolils sziiks6ges), kiv6ve a
nevelosziilon6l ideiglenes hat5llyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelosztilondl elhelyezett
neveldsbe vett gyermek 6s ut6gondozoi ell6trisban r6szesiilo fiatal feln6tt.
Erv6nyess6ge a l6p 6rv6nybe.

. Nevel6sbe v6tel6t rendelte el a gyfmhat6sig (100%-os tdm tds)
K6rjiik az 6rv6nyes igazolist csatolni, ennek hi6nyilban a kedvezm6nyt n tudjuk

. Csalfdj 6ban az egy fdre jut6 havi jiivedelem nem haladja meg a kcitelezo legkisebb

cs<ikkentett, azaz nett6 6sszeg6nek l3}oh-at,2022-ben 172.900 Ft-ot (100%-os tdm tds) -
jovedelemigazolis becsatol6sa sziiks6ges!. Erv6nyess6ge: a l6p
6rv6nybe.


