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NYILATKOZAT 

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez iskolás gyermek  esetén 

 

Tanuló neve: Osztály: 

Lakcíme: 

1. Kérem az étkezés biztosítását: igen/nem (a választott lehetőség aláhúzandó) 

 napi 1x étkezést kérem (a választott lehetőség aláhúzandó) 

 napi 3x étkezést kérem (a választott lehetőség aláhúzandó) 

2. Kérem a diétás étkezés biztosítását: igen/nem (a választott lehetőség aláhúzandó) a következő egészségi 

állapotra tekintettel:…………………………………………………………..…(igazolás csatolása szükséges) 

3. Kedvezményes iskolai gyermekétkeztetés igénybevételére jogosult vagyok: igen/nem (a megfelelő 

válasz aláhúzandó). Amennyiben igen, kérjük, töltse ki a 4. pontot! 

4. Alulírott ......................................................................................................................                        

(születési név: ...................................................., születési hely, idő: .........................................,                

anyja neve:................................................) ..................................................................... szám alatti lakos, 

mint a 

4.1. ............................................................... nevű gyermek  

(születési hely, idő: ……................................................, anyja neve: ...................................................),* 

4.2. ............................................................... nevű gyermek                                                                       

(születési hely, idő .........................................................., anyja neve: ...................................................),* 

4.3. ............................................................... nevű gyermek                                                                       

(születési hely, idő .........................................................., anyja neve: ...................................................),* 

4.4. ............................................................... nevű gyermek                                                                       

(születési hely, idő .........................................................., anyja neve: ...................................................),* 

 

szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív kedvezmény 

igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek): 

   (Kérjük, a megfelelő betűjel bekarikázásával válaszoljon!) 

 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül …… év ……………… hónap ……napjától 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos (szakértői bizottság szakvéleménye szerint sajátos nevelési igényű) 

c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek** 

 

5. Az étkezési díjat készpénzben/átutalással szeretném fizetni (a választott lehetőség aláhúzandó).  

Átutalás esetén a számlát a következő e-mail címre kérem: ……………………………………………….. 

6. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a 

kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. 

 

Kelt: ……………………………………. 

........................................................................... 
az ellátást igénybe vevő aláírása (szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett 

gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető) 
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* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a szülő/más törvényes 

képviselő/gondviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek 

számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek. 

** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt 

vevő,vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 

gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és 

utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt. 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

Normatív kedvezmény érvényesítésének feltétele, mértéke és a jogosultság jogcímei, igazoló 

dokumentumai 

A normatív kedvezmény igénybevételéhez be kell mutatni a kedvezményre való jogosultságot igazoló 

okiratot, dokumentumot az iskolában. A normatív kedvezményre való jogosultságot az első bejelentéskor és 

azt követően minden tanév kezdetekor is igazolni kell a fenti nyomtatvány kitöltésével, valamint a 

kedvezmény jogosságát alátámasztó okirat bemutatásával. 

 

1) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogcímen 

 

Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a a kedvezmény mértéke. Ennek 

igazoló okirata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jogerős határozata, valamint a 

fenti nyomtatvány.  

 

2) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek jogcímen 

 

A gyermek (tanuló) után az intézményi térítési díj 50%-a a kedvezmény mértéke. Ennek igazoló okirata a 

Magyar Államkincstár által rendszeresített, jogosultságot igazoló, érvényességi időszakot tartalmazó okirat 

(a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, vagy tartós betegség esetén szakorvosi 

igazolás, fogyatékosság esetén pedig a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye) bemutatása, 

illetve a fenti nyomtatvány kitöltése.  
 

3) Három-, vagy többgyermekes család jogcímen 

 

Gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a a kedvezmény mértéke. Ennek igazoló okirata a fenti 

nyomtatvány. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a – nyilatkozat 

kitöltése, leadása után – bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni. 

 
 


