TÁJÉKOZTATÓ
az általános iskolai normatív étkezési térítési
DÍJ KE DV E ZMÉ NYE KRŐ L
Normatív kedvezmény ugyanazon gyermek után csak 1 jogcímen vehető igénybe [Gyvtv. 21/B. § (6)].
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek:
 A kedvezmény mértéke az általános iskola 1-8. évfolyamán: 100 % (ingyenes étkezés).
 Jogosultságot igazoló dokumentum: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló érvényes határozat.

A jogosultság érvényességének határidejét az igénylőnek figyelemmel kell kísérni. Lejárt határozat esetén a teljes térítési
díjat kell megfizetni.
2. A gyermeket nevelésbe vették:
 A kedvezmény mértéke az általános iskola 1-8. évfolyamán: 100 % (ingyenes étkezés).
 Jogosultságot igazoló dokumentum: a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője a Korm. rendelet 9. melléklete szerinti

igazolást nyújtja be az intézményvezetőnek.
3. Három- vagy többgyermekes családban (közös háztartásban élő) gyermek:


A kedvezmény mértéke az általános iskola 1-8 évfolyamán: 50 %



A kedvezmény szempontjából közös háztartásban élőként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a) a 18 éven aluli,
b) a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás
munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő, vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló,
és
c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket.
Nem vehető figyelembe a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett
nevelésbe vett gyermek, és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.



Jogosultságot igazoló dokumentum: A szülő/gondviselő nyilatkozata a közös háztartásban élők számáról. A közös
háztartásban élők számában bekövetkező változást 15 napon belül írásban jelezni kell a közétkeztetési intézmény vezetője
részére az igénylőlap és a szükséges nyilatkozat ismételt kitöltésével.

4. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek:


Kedvezmény mértéke az általános iskola 1-8. évfolyamán: 50 %



Jogosultságot igazoló dokumentum: a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatával,
ennek hiányában
a) tartós betegség esetén az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 3. sz. melléklete szerinti szakorvosi igazolással,
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 szakvéleményével kell igazolni.

A térítési díjkedvezmény kezdő napja az iskolai tanév ideje alatt:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a határozatban megjelölt kezdő nap;
 a gyermekek számának megváltozása esetén a Korm. rendelet 18. § (3) bek. értelmében a kedvezményes térítési díjat a
bejelentést követő hónap 1. napjától kell fizetni;
 egyéb esetben leghamarabb a hiánytalan igénylőlap és a szükséges igazolások benyújtását követő naptári nap.
Hivatkozott jogszabályok:
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény [Gyvtv.];
 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet.
Szigethalom, 2017. április 10.
Dr. Petyi Beáta
intézményvezető

