Nyári gyermekfelügyelet adatlap 2021.

gyermek neve
- születési ideje, helye
- Általános iskola neve, iskolai osztálya
gondviselő neve
- értesítési címe
- e-mail címe
- telefonszáma
július 05 - 09.
gyermekfelügyelet időpontja

július 12- 16.

(a megfelelő aláhúzandó, maximum 2 hét
jelölhető meg)

július 19 – 23.
július 26- 30.

családban az egy főre jutó nettó
jövedelem (Forint/fő)

Egy háztartásban élők adatai:
Egy háztartásban élő személyek száma:

…………

fő

-

ebből önálló keresettel rendelkezők száma:

……….…

fő

-

a háztartásban élő 18 éven aluliak száma:

………….

fő

Tájékoztatás:
Jelen adatlap kitöltése és leadása az igénybe venni kívánt időszakra a gyermekfelügyeleti
szolgáltatás igénybevételére irányuló megrendelésnek minősül.
Amennyiben gyermekének a túljelentkezés miatt nem tudjuk a felügyeletet biztosítani,
az erről szóló értesítéssel egyidejűleg az adatlapot visszaküldjük, s az azon szereplő
személyes adatokat a továbbiakban nem kezeljük.
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Nyilatkozat

Alulírott …………………………….. büntető jogi felelősségem tudatában nyilatkozom,
hogy az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Biatorbágy, 2021.06. …………………..

………………………….
szülő/gondviselő aláírása
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Fogalomtár:
szociálisan rászoruló: A nyári gyermekfelügyelet tekintetében az a gyermek tekinthető
szociálisan rászorulónak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
a nettó 130.000 Ft-ot, illetve egyedül nevelő szülő esetén a 150.000 Ft-ot.
Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy véletlenszerűen ellenőrizze a szociális
rászorultságot.

jövedelem: - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint
meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel),
ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és azon bevétel, amely
után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes
adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Egy háztartásban élők: A gyermek lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó,
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Túljelentkezés esetén az alábbiak szempontok előnyt jelentenek:
-

szociális rászorultság
Biatorbágyi lakcím
mind a két szülő aktív dolgozó
Biatorbágyi iskolai jogviszony
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