NYILATKOZAT
(étkezés igénybevételéhez)
Alulírott ………………………………………………………………….. nyilatkozom, hogy gyermekem étkeztetésére a
2019/2020. tanévben az óvodai ellátást az alábbiak szerint kívánom igénybe venni:
-

Ebédet kérek
Tízórai + ebédet kérek
Ebéd + uzsonnát kérek
Egész napos ellátást kérek (tízórai+ebéd+uzsonna)

(a megfelelőt kérjük aláhúzni)

Kérjük az alábbi adatokat kitölteni:
Gyermek neve: ……………………………………………………………………….
Óvoda neve:…………………………………………………………………………….
csoport: ………………………………………………………………………………….
Születési hely, dátum: ……………………………………………………………………………………………………………
Anyja leánykori neve: …………………………………………………………………………………………………………….
Gondviselő neve:……………………………………………………………………………………………………………………
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………………………………………………….
Gyermekem étkezési térítési díját
átutalással / csoportos beszedési megbízással / készpénzben kívánom megfizetni.*
*a megfelelőt kérjük aláhúzni

Amennyiben átutalással rendezi, kérjük az alábbi adatokat megadni:
Bankszámla száma: ……………………………………………………………………………………………………………
Számlázási név: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Számlázási cím: ………………………………………………………………………………………………………………………
Postázási név: ……………………………………………………………………………………………………………………
Postázási cím: ……………………………………………………………………………………………………………………
*a megfelelőt kérjük aláhúzni

Amennyiben már rendelkezik csoportos beszedési megbízással történő fizetésről szóló megállapodással, a
gyermek ügyfél azonosítója: …………………………………………………………………………………**
**kérjük abban az esetben is megadni, ha a csoportos beszedési megbízásról más fizetési módra kíván áttérni.

Szolnok, 20…. ………………………………….
…………………………………………………….
Szülő törvényes képviselő aláírása

NYILATKOZAT
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez
bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén

1. Alulírott …………………………………………………………… (szül.név:…………………………………………….. szül.hely,
idő:………………………………………………………….……,

anyja

neve:……………………..…………………………………)

…………………………………………………………………….………………. szám alatti lakos, mint a
1.1. …………………………………………………… nevű gyermek (szül.hely, idő:………………………………................
anyja neve:………………………………………………)
1.2. …………………………………………………… nevű gyermek (szül.hely, idő:………………………………................
anyja neve:………………………………………………)
1.3. …………………………………………………… nevű gyermek (szül.hely, idő:………………………………................
anyja neve:………………………………………………) *
szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekétkeztetési normatív
kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):**
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ………….. év ……………...... hónap ……….
napjától,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
f)

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér
személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett,
azaz nettó összegének 130%-át.

1a. Az étkeztetés biztosítását
o

kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy

o

a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy

o

a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés

vonatkozásában kérem.
1b. Kérem diétás étrend biztosítását igen/nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő
egészségi állapotra tekintettel: …………………………………………………………………………………………………
2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív
kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.

Dátum: ……………………………………………………..

…………………………………………………………………..
az ellátást igénybe vevő
(szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett
gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő,
intézményvezető) aláírása
* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a szülő/más
törvényes képviselő/gondviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell
kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetők.
** A megfelelő pont jelölendő. Az f) pont kizárólag abban az esetben jelölhető, amennyiben az ellátást igénybe vevő gyermek
az a)-e) pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg.
*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési
intézményben nappali rendszerű oktatásban résztvevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban
résztvevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek tanuló gyermek és életkortól függetlenül a
tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a
nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.

ADATLAP
A 328/2011. Korm.rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a kötelezettnek nyilatkoznia kell a gyermekek
számáról amennyiben a három vagy több gyermekes normatív kedvezményt kívánja igénybe venni.
a) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
ebből:
- a tizennyolc éven aluli

…………fő

- a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben nappali
rendszerű oktatásban résztvevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatásban vagy szakképzésben résztvevő vagy felsőoktatási intézményben nappali
képzésben tanuló gyermek tanuló gyermek …………… fő
- életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos ……………..fő
Dátum: ……………………………………………………..

…………………………………………………….
Szülő törvényes képviselő aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
A Nyilatkozat (étkezés igénybevételéhez) nyomtatványt gyermekenként kell kitölteni.
A Nyilatkozat normatív kedvezmény igénybevételéhez nyomtatványt abban az esetben , ha az ugyanazon
intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a szülő/más törvényes
képviselő/gondviselő a normatív kedvezményt egyszer kell kitölteni az a pontban felsorolva a gyermekeket.
Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek számának
megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetők.
Amennyiben nem kíván normatív kedvezményt igénybe venni a Nyilatkozat normatív kedvezmény
igénybevételéhez nyomtatványt nem kell kitölteni.
Amennyiben év közben változik az igénybe vett normatív kedvezmény típusa új nyilatkozatot kell kitölteni.
Ha a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételét:
a) a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága alapozza meg, a
gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a térítésidíj-fizetési mentesség a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, legkorábban az ellátás igénybevételének első napjától
illeti meg a kötelezettet,
b) amennyiben az a) pont alá nem tartozó feltétel fennállása alapozza meg, a gyermekétkeztetés normatív
kedvezménye és a térítésidíj-fizetési mentesség az azok igénybevételére jogosító feltétel fennállásának az
intézményvezető részére történő bejelentését,(nyilatkozat benyújtása) és annak igazolását követő naptól
illeti meg a kötelezettet.
Amennyiben a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos, a magasabb összegű családi pótlék
megállapításáról szóló határozat másolatát (3 hónapnál nem régebbi), ennek hiányában az erről szóló
érvényes szakorvosi igazolást, illetve 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 szakvéleményét a kedvezményes térítési díj megállapíthatósága érdekében kérjük
csatolni a nyilatkozathoz.
Három vagy többgyermekes kedvezmény esetén elegendő a nyilatkozat, illetve az adatlap kitöltése.
A törvény szempontjából gyermekként figyelembe vehető:
- a tizennyolc éven aluli,
- a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben nappali rendszerű
oktatásban résztvevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vagy
szakképzésben résztvevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek tanuló
gyermek

- életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket
és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.
A gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a változást követő 15 napon belül
írásban be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a
bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

Amennyiben a kedvezményre jogosító igazolást már bemutatta ebben az intézményben és az abban
foglaltak nem változtak kérjük, hogy töltse ki az alábbi nyilatkozatot:

NYILATKOZAT

Alulírott, ……………………………………………………………… (szülő neve), mint díjfizetésre kötelezett büntetőjogi
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az étkezési térítési díj kedvezmény igénybevételére
jogosító dokumentumot már másolatban csatoltam és a csatolt dokumentumok tekintetében
időközben nem következett be változás.
Változás esetén a változást követő 15 napon belül köteles vagyok írásban bejelenteni az
Intézményszolgálatnál.
Az étkezést igénybevevő gyermekem neve:……………………………………………………….
Óvoda neve: …………………………………………………… Csoport: ……………………………

Szolnok, 20…. ……………………………………………

……………………………………………………

Szülő törvényes képviselő aláírása

