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IGÉNYLŐLAP A 2014/2015. TANÉVI TANULÓI ÉTKEZÉS TÁMOGATÁSHOZ 

Étkezést igénybevevő neve Osztálya Diákig. száma Szül.hely, idő Anyja leánykori neve 

     
 
Az igénylővel közös háztartásban élő (vagy intézményben elhelyezett) 
a. 18 éven aluli, 
b. 25 évesnél fiatalabb és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló,  
c. életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos - önálló jövedelemmel nem 
rendelkező gyerek adatai.  
 

Név Szül.hely,idő Anyja leánykori neve Intézmény, ahol tanul 

    

    

    

    

    

    

 

Szülő (gondviselő) neve:  

Lakcíme:  

Azonosító irat típusa:  

Azonosító irat száma:  

 

Alulírott a – fent nevezett tanuló nevében – a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997.évi XXXI. törvény alapján biztosított normatív kedvezményre igényt nyújtok be, mert a 
hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül. 

A tanuló:         

a. bölcsődés, óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (Határozattal igazolva) 

b. az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 
és tanuló (Határozattal igazolva) 

c. három-vagy többgyermekes családban él (A megállapított családi pótlékot határozattal 
vagy számlakivonattal igazolva!)  

d. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (szakorvosi igazolás szükséges!) 

 
A fenti felsorolásban karikázással jelölje a kedvezmény jogcímét és az aláírt Igénylőlapot az 2014. 
augusztusi ebédbefizetésig visszahozni szíveskedjenek! 
Kérjük, hogy a fenti 2014. szeptemberi állapotot tükröző igazolásokat iskolánk részére 2014. október 
15-ig behozni szíveskedjenek, ellenkező esetben szeptemberre visszamenőleg is a teljes áru étkezést 
be kell fizetni! 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok 

módosulásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt, amennyiben nem történik 

meg, a kedvezményre való jogosultságomat elvesztem. 

Budapest, 2014. ………………………………………    

 

……………………………………………………… 

              A szülő (gondviselő) aláírása 



 

 

Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 

Gazdasági Iroda 

1116 Budapest, Mezőkövesd u. 10. 

Tel/Fax: 201-43-28 

Tisztelt Szülő/k! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésében leírtak alapján a 2014/2015. tanévben is igényelhető 
normatív gyermekétkeztetési kedvezmény. 

 

A jogszabály az alábbi: 

(5) Gyermekétkeztetés esetén 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

aa) bölcsődés, 

ab) óvodás, 

ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 

gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, 

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 

c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, 

d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az 
intézményi térítési díj 50%-át, 

kedvezményként kell biztosítani [az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív 
kedvezmény]. 

 

Amennyiben a jogszabályban meghatározott feltétel valamelyike teljesül Önöknél és igénybe 
kívánják venni az étkezési térítési kedvezményt, úgy kérjük, hogy a mellékelt nyilatkozatot 
kitöltve, aláírva szíveskedjenek intézményünkbe visszajuttatni 2014. augusztusi 
ebédbefizetésig. A kedvezményre való jogosultság igazolását 2014. október 15-ig kérjük 
behozni. Amennyiben a kitöltött nyilatkozat nem kerül leadásra az első ebédbefizetés 
alkalmával, akkor a kedvezményes étkezést nem tudjuk Önöknek biztosítani szeptembertől. 

Tájékoztatom továbbá Önöket arról, hogy a támogatásra való jogosultság feltételeinek 
fennállása évente felülvizsgálatra kerül, így a szeptember havi étkezési kedvezményt abban 
az esetben tudjuk biztosítani, ha a szükséges igazolások rendelkezésünkre állnak. 

Budapest, 2014. június 13. 

        


