
 

IGÉNYLŐLAP és NYILATKOZAT NORMATÍV ALAPÚ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYHEZ 

KÉRJÜK, NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTSE KI 
 

Alulírott…………………………….................................(szülő neve), szül.helye:…………........…; szül.idő:…………..........; 

anyja neve:…………………………………….………; címe:……………………irsz .……………….……..……………………………helység  

…………………….………………………………………………………………………….….utca …………………………………………..házszám; 

értesítési cím:………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

mint fizetésre kötelezett (szülő) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmem 

benyújtásának időpontjában, a velem közös háztartásban élő 

- 18 éven aluli gyermekek száma: …………….fő 

- 25 évesnél fiatalabb és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló:………fő (18-25 év közötti tanuló) 

- életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek: ………….fő  gyermek él. 

 

Három vagy többgyermekeseknek járó kedvezmény igénylése esetén, tudomásul veszem, hogy a közös 
háztartásban nevelkedő nevelt gyermeket a három vagy többgyermekeseknek járó kedvezményes 
gyermekétkeztetés normatív kedvezmény megállapításánál figyelembe veszik. 
 
A normatív kedvezmény megállapítását* 
 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (100% kedvezmény Önkormányzati határozat alapján) 

- három vagy többgyermekes család (50% kedvezmény) 

- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (50% kedvezmény szakorvosi igazolás alapján) 

- nevelésbe vett gyermek (100 % kedvezmény) 

 

jogcímén kérem. * a megfelelő rész aláhúzandó 

 

Az igényléshez figyelembe vett gyermek(ek) adatai 
(három vagy több gyermekesnek járó kedvezmény esetén a három legfiatalabb gyermek,  
és akire a támogatás(oka)t igényli (kérjük, csillagozza a sor végén), felsorolása elegendő) 

        neve:   osztálya: születési idő (év, hó, nap) 

1. ……………………………………………….  …………  …………………………………… 

2. ……………………………………………….  …………  …………………………………… 

3. ……………………………………………….  …………  …………………………………… 

4. ……………………………………………….  …………  …………………………………… 

5. ……………………………………………….  …………  …………………………………… 

Nyilatkozom, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban benyújtott dokumentumok tekintetében 
időközben nem következett be változás. 
 
Tudomásul veszem, hogy az általam valótlan adatok közlése miatti – jogosulatlan támogatási igényből 
eredő – költségekért anyagilag helytállni tartozom. 
 
 
Nagykovácsi, 20 ………………………..…..hó ……………nap 
 ……………………………………..……..………. 

 Szülő/gondviselő aláírása 



 

TÁJÉKOZTATÓ NORMATÍV ALAPÚ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYHEZ 
 

a 2022/2023. tanévben a Nagykovácsi Általános Iskolában étkező gyermekek részére 
 

 
Gyermekétkeztetés esetén a normatív kedvezmény mértéke: 
 
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő, gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a, 
b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a, 
c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a, 
d) azon nevelésbe vett gyermek után, aki tanulói jogviszonyban áll és nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz 
részt (kivéve az ideiglenes hatállyal elhelyezéskor) az intézményi térítési díj 100%-a. 
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 
   
A kérelemhez csatolni kell: 
 
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén, vagy ha nevelésbe vették, az erről szóló hatósági 
határozatot, vagy annak másolatát.  
A kedvezmény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, legkorábban 
az ellátás igénybevételének első napjától illeti meg a kötelezettet. 
 
b) három vagy többgyermekes családnál az alábbi nyilatkozatot arról, hogy hány gyermeket nevel közös 
háztartásában.  
A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni 
- a tizennyolc éven aluli, 
- a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy 
felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és 
- életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket,  
kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett 
nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet. 
 
A kedvezmény az arra jogosító iratok benyújtását követő naptól illeti meg a kötelezettet.  
A gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül írásban 
be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő 
hónap első napjától kell megfizetni. 
 
c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén, annak fennállását igazoló a magasabb összegű családi pótlék 
megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában 
a) tartós betegség esetén szakorvosi igazolást, 
b) fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleményét. 
A kedvezmény az arra jogosító iratok benyújtását követő naptól illeti meg a kötelezettet.  
 
A dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbi. 
A kötelezettnek a nevelési év, tanítási év kezdetén nem kell ismételten benyújtania a dokumentumokat, ha 
az azokban foglaltak nem változtak, érvényessége a 2022/2023 tanévre is vonatkozik, és intézményváltásra 
sem került sor. 
 
A feni két esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban benyújtott 
dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás. 

 


