
TÁJÉKOZTATÓ 

A Nyilatkozatot gyermekenként 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 

Intézményszolgálat részére történő bejelentését, (nyilatkozat benyújtása) és annak igazolását követő naptól 

illeti meg a kötelezettet. 

Amennyiben a szülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül az erről szóló érvényes határozat 

másolatát a kedvezményes térítési díj megállapíthatósága érdekében kérjük csatolni a nyilatkozathoz. 

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 kitöltése. 

A törvény szempontjából gyermekként figyelembe vehető: 

-  a tizennyolc éven aluli, 
-  a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben nappali rendszerű 

oktatásban részt vevő vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vagy 
szakképzésben résztvevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló,  

- 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 Intézményszolgálat felé a változást követő 15 napon belül írásban 
be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának csökkenése esetén az új térítési díjat a bejelentést követő 
hónap első napjától kell megfizetni. 

Nevelésbe vett tanuló esetén a gondozási helyet biztosító intézmény vezetőjének igazolását kérjük csatolni a 
nyilatkozathoz. 

 


