
NYILATKOZAT 

NORMATÍV ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 

 

( Az 1997. évi XXXI. törvény és a 328/2011.(XII.29.) kormányrendelet alapján, és a gyermekek védelméről 

és gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvény az ingyenes bölcsődei és óvodai 

gyermekétkeztetés módosításáról szóló 2015.évi LXIII.törvény) 

Intézmény neve: 

 

Gyermek, tanuló adatai: 

Neve: osztály,csoport 

Lakcíme: 

 

Szülő ( törvényes képviselő) adatai. 

Neve: Szem.ig.száma: 

Lakcíme: 

Telefonszáma: 

 

Alulírott a fent nevezett nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy Óvodai nevelésben részt vevő gyermek 

nevében – kérem az étkezés biztosítását (aláhúzandó): 

 

1 x EBÉD 

2 x TÍZÓRAI, EBÉD 

3 X TÍZÓRAI, EBÉD UZSONNA 

ÓVODAI ELLÁTÁS 

 

továbbá az étkezési térítési díjban érvényesíthető normatív kedvezmény iránt igényt nyújtok be, mert a 

hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül: 

(FIGYELEM! A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe, kérjük „X”-el jelölni a megfelelő 

jogcímet.) 

□ „Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő” jogcímen 

     Nyilatkozom, hogy …………év. ………hó. …………napjától……………év. …………….hó. ………. napjáig rendszeres  

     gyermekvédelmi kedvezményben részesülök. 

□ „Tartósan beteg vagy fogyatékos” jogcímen 

      Nyilatkozom, hogy a fent nevezett gyermekem tartósan beteg vagy fogyatékos. 



□  „Olyan családban él, amelyben három- vagy több gyermeket nevelek” jogcímen 

       Nyilatkozom, hogy a velem közös háztartásban élő gyerekek száma ……….. fő, ebből 

        ● 18 éven aluli: ………… fő 

        ● 18-25 év közötti, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő, vagy  

             felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló: ……… fő 

        ● életkortól függetlenül tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyerek. ……. fő. 

 

□ „Nevelésbe vették” jogcímen 

         Nyilatkozom, hogy fent nevezett gyermekem nevelésbe vett gyermek. 

 

□ „Szülői nyilatkozat alapján” (Csak óvodás gyermek esetén!) 

          Nyilatkozom, hogy az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege (munkabér, családi pótlék, 

          gyermektartás, stb….együttesen számítandó) nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 

          130%-át (2021-ben 144.717.- Ft.) 

          egy főre jutó nettó havi jövedelem összege: ………………………………………………….. Ft./fő, 

          azaz: ………………………………………………………………………………………………………………..Ft./fő. 

 

Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

egyúttal hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív  

kedvezményének igénybevételének igénybevételéhez történő felhasználásához. 

Tudomásul veszem, hogy a kedvezményt érintő mindennemű változást – a változást követő – 15 napon 

belül írásban köteles vagyok bejelenteni az intézmény közétkeztetésért felelős személynek, továbbá 

amennyiben jogszabályváltozás következtében a kedvezményre való jogosultságom megszűnik, a 

jogosulatlanul igénybe vett kedvezmény összegét egy összegben megfizetem a közétkeztetést biztosító 

szervnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy az ételt csak az adott intézményben lehet elfogyasztani. 

Betegség esetén sem lehet elvinni – a betegség tényét be kell jelenteni. 

 

Kelt:………………………………………, ………………év ……………..hónap …………nap. 

 

                                                                                                      ……………………………………………………. 

                                                                                                   szülő (törvényes képviselő) aláírása 



  

 

 

  

 


