
Igénylőlap normatív étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételéhez 2016/2017. tanév 

Étkeztetést biztosító intézmény: Jászberényi Katolikus Általános Iskola és Középiskola  

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5. 

 

Gyermek neve: ___________________________________________________________________ 

Osztály/csoport: __________________________________________________________________ 

Oktatási Intézmény: _______________________________________________________________ 

Szülő/gondviselő neve: _____________________________________________________________ 

Lakóhelye/Tartózkodási helye: _______________________________________________________ 

Értesítési címe: ___________________________________________________________________ 

Telefonszáma, email címe: __________________________________________________________ 

Étkezési térítési díj normatív kedvezmény megállapítását az alábbi jogcímen kérem: (A megfelelő rész aláhúzandó!)  

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

 három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 

 tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek 

 nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermek 

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe, a hiánytalan igénylőlap és szükséges igazolások 

benyújtását, elbírálását követő naptári naptól.  

 

 

Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról 

 

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben 

nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek után NEM VEHETŐ IGÉNYBE normatív kedvezmény! [Gyvt. 

21/B. § (8)] 

18 éven aluli: ______________fő  

25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási 

intézményben nappali képzésben tanuló gyermek: ______________ fő  

Életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek: ______________fő  

 

A közös háztartásban élő gyermekek számának meghatározásánál :  „a családba fogadó gyám saját gyermekeinek és 

a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni.” /1997.évi XXXI.tv. 21/B. § (5) 

 

 Jászberény, 2016. év  _____hó _____nap  

 

Alulírott felelősségem tudatában kijelentem,  

hogy a fenti nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.  

 

 ______________________________________ 

 igénylő (a gyermek törvényes képviselője)  



A normatív étkezési térítési díjkedvezmény mértéke a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/B. § (1) és (2) bekezdése alapján: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai 

oktatásban részt vevő, gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a  

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő az a) pont alá nem tartozó (1-8 évfolyamon felül), 

gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a  

c) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, gyermek után ha nevelésbe vették az 

intézményi térítési díj 100%-a 

d) az c) pont alá nem tartozó (1-8 évfolyamon felül),  gyermek után ha nevelésbe vették vagy utógondozói 

ellátásban részesül, az intézményi térítési díj 100%-a 

e) ha olyan családban él, ahol 3 vagy több gyermeket nevelnek,gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a  

f) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a  

 

Az igénylőlap mellékleteként elfogadható igazolások a Gyvt. végrehajtásáról rendelkező 328/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 18. §-a alapján:  

  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a hatósági döntésről szóló határozat  

 három- vagy többgyermekes családok esetén a fizetésre kötelezett nyilatkozata a gyermekek számáról 

(IGÉNYLŐLAPON található)  

Gyvt. 21/B. § (3):  A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni  

a) a tizennyolc éven aluli,  

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve 

felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint  

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos  

d) a családba fogadó gyám esetén a gyámsága alatt álló gyermekeket. 

 

 tartósan beteg gyermek, tanuló esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, 

szakorvosi igazolás  

  fogyatékos gyermek, tanuló esetén szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye  

  nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermek esetén az erről szóló határozat 

 

Az igénylő, a normatív kedvezmény igénybevételének jogcímével kapcsolatos körülményekben bekövetkező 

változásokat 15 napon belül köteles bejelenteni az étkeztetést biztosító intézmény (Jászberényi Katolikus Általános 

Iskola és Középiskola) vezetőjénél. 

 

 Alulírott felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénylőlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, 

nyilatkozom, hogy hozzájárulok a bemutatott okiratokról másolat készítéséhez.  

 

Jászberény, 2016.év ___________ hó _______nap  

 

 ___________________________________ 

 igénylő (a gyermek törvényes képviselője)  
 

 

Az alábbi (3 hónapnál nem régebbi) igazolások másolata került benyújtásra, az eredetiek bemutatását követően:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

 ___________________________________ 

 intézmény részéről átvevő 


