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Egyéni rászorultság alapján járó térítési díjkedvezmény megállapításához
szükséges dokumentumok:
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havi rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a munkáltató által kifizetett
mindennemű juttatással növelt, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó
keresetéről kiállított munkáltatói igazolás,
társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátások esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló irat,
nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások folyósítása
esetén a nyugdíjfolyósító igazgatóság által év elején kiadott, az ellátás összegét
tartalmazó irat, valamint a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét igazoló
irat,
járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátás esetén az ellátás véglegessé válásának megállapítását igazoló irat, valamint a kérelem beadását
megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló irat,
társas és egyéni vállalkozói és őstermelői tevékenységből és más önálló
tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának
kiszámításához: adóbevallással már lezárt időszakról jövedelemigazolás, a
kérelem benyújtását közvetlenül megelőző, még nem lezárt adóévi jövedelemről
nyilatkozat,
gyermektartásdíj esetén a jogerős bírósági határozat vagy teljes bizonyító erejű
magánokirat mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó havi átvételét bizonyító
bankszámla kivonat vagy postai feladóvevény, ezek hiányában a törvényes
képviselő által tett nyilatkozat,
egyéb, havi rendszerességgel nem mérhető jövedelem esetén nyilatkozat a
kérelem benyújtását megelőző 12 hónap nettó átlagjövedelméről,
középfokú köznevelési intézményben és felsőoktatási intézményben tanuló
gyermek, tanuló esetében az intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói
jogviszony fennállásáról,
felsőoktatási intézményben tanulók esetén az intézmény igazolása a kérelem
benyújtását megelőző havi ösztöndíjról,
a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés, továbbá
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különélő szülők esetén a gyámhatóság jegyzőkönyve a szülői felügyelet
gyakorlásáról,
• tartósan beteg, sajátos nevelési igényű, valamint fogyatékos gyermek esetén a
tartós betegséget, sajátos nevelési igényt, vagy a fogyatékosságot igazoló
dokumentum.

Normatív kedvezmény megállapításához szükséges igazolások:
• tartós betegség, illetve fogyatékosság esetén a magasabb összegű családi
pótlék megállapításáról szóló határozat, ennek hiányában
tartós betegség esetén : szakorvosi igazolás,
fogyatékosság esetén: szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye .
• három vagy több gyermekes családban élők esetén a szülő által tett
nyilatkozat.
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetén az azt
megállapító határozat.
• nevelésbe vett tanuló esetén a gondozási helyet biztosító vezetőjének
igazolása.
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