
 

 

 Az intézmény neve:  Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, 
Általános Iskola, Óvoda 201573 

 címe: Törökszentmiklós, Almásy út 1.  
 
 

IGÉNYLŐLAP ÓVODAI / TANULÓI ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 
NORMATÍV KEDVEZMÉNY IRÁNTI IGÉNY 

 
Az óvodás / tanuló 

 neve: ___________________________________________________________ 

 csoport / osztály: ___________________________________________________________ 

 lakcíme: ___________________________________________________________ 

 tanulói azonosító száma: ___________________________________________________________ 

 diákigazolvány száma: ___________________________________________________________ 
 
A szülő (gondviselő) 

 neve:  ___________________________________________________________ 

 lakcíme:  ___________________________________________________________ 

 tel:  ___________________________________________________________ 
 
Alulírott – a fent nevezett óvodás / tanuló nevében – 1997. évi XXXI. Törvény 21/B § 5. b biztosított normatív 
kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott 
feltételek közül az alábbi teljesül.1 

 
 Az óvodás / tanuló 

a) tartósan beteg, vagy fogyatékos, 
b) olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek (csak óvodás 

gyermek esetében jelölhető), 
c) három – vagy többgyermekes családban él, 
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
e) a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett összegének 130%-át (csak óvodás gyermek esetében jelölhető, forintosított összeg: 
144 717 ft/fő), 

f) nevelésbe vették 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok 
változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. 
 
Kelt: __________________________, 2021._____________________ 

 
 ______________________________ 
           szülő aláírása 

 
 Az intézmény tölti ki! 

 
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges okiratok bemutatása megtörtént: 

 igen 

 nem 

 Ph _____________________________
  intézmény igazgatójának aláírás 

1 Aláhúzással jelölje a felsorolásban! 
 
 



 

 

TÁJÉKOZTATÓ A KEDVEZMÉNYES ÓVODAI / TANULÓI ÉTKEZÉSI ELLÁTÁSRÓL 
 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § értelmében a 
gyermekétkeztetés esetén normatív (állami) kedvezményként kell biztosítani. 
 

a. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás és 1-8. évfolyamon nappali 
oktatásban részt vevő tanuló után az intézmény ingyenes étkeztetést biztosít. (önkormányzat erről 
szóló határozata igazolja) 

b. Az a.) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő nappali oktatásban 
részt vevő tanuló után az intézmény 50%-os étkezési térítési díj-kedvezményt biztosít. (önkormányzat 
erről szóló határozata igazolja) 

c. A három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként óvodás gyermek után az intézmény 
ingyenes étkezést biztosít. (a megállapított családi pótlék igazolja, a családi pótlékról szóló igazolást 
a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága adja ki.) 

d. A három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként nappali oktatásban részt vevő tanuló után 
az intézmény 50%-os étkezési térítési díj-kedvezményt biztosít. (a megállapított családi pótlék 
igazolja, a családi pótlékról szóló igazolást a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága adja ki.) 

e. A tartósan beteg vagy fogyatékos óvodás gyermek vagy aki olyan családban él, amelyben tartós beteg 
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek azután az intézmény ingyenes étkezést biztosít. (szakorvos 
igazolja, ill. szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye igazolja) 

f. A tartósan beteg vagy fogyatékos nappali oktatásban részt vevő tanuló után az intézmény 50%-os 
étkezési térítési díj-kedvezményt biztosít. (szakorvos igazolja, ill. szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye igazolja) 

g. a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett összegének 130%-át (csak óvodás gyermek esetében jelölhető, szülői nyilatkozattal 
igazolandó, forintosított összeg: 144 717 ft/fő) 

h. nevelésbe vették (csak óvodás gyermek esetében jelölhető, nevelésbe vételi határozattal 
igazolandó), 

 
Az óvodás és a tanuló az oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint 
térítési díjat fizet, melynek megfizetésére a szülő, felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes 
képviselő köteles. Az oktatási intézményben a gyermekétkeztetési térítési díj alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A személyi térítési díjat az intézményvezető az igénybe 
vett étkezések száma, valamint a normatíva kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. A térítési díjat 
meg kell növelni az általános forgalmi adó összegével. 
 

Az igénylőlap és az igazolások beadását követően a második napon tudunk étkezést biztosítani! 
 

 

LEMONDÓ NYILATKOZAT 
 
 
A tájékoztatóban közölteket tudomásul vettem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nevezett 
kedvezményekre nem vagyok jogosult, ezért azokról lemondok. Az esetleges változásokról a változást 
követő 15 napon belül értesítem az intézményt. 
 
 
Kelt: __________________________, 2021._____________________ 

 
 
 ______________________________ 
 szülő aláírása 


