
IGÉNYLŐLAP 

INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ  

2020/2021. tanév 

Szülő/törvényes képviselő neve:…………………………………………………………………………….…..  

Lakóhelye/Tartózkodási helye:.……………………………………………………………………….. 

Értesítési címe:..………………………………………………………………………………………… 

Telefonszáma:…………………………………………………………………………………………… 

E-mail cím:……………………………………………………………………………………………… 

Tanuló neve:……………………………………………………………………………………………………… 

TAJ száma:……………………………………………………………………………………………………….. 

Osztály/csoport:………………………………………………………………………………………………….. 

Oktatási intézmény (ahol tanul):………………………………………………………………………………… 

Oktatási intézmény (ahol az étkezést igénybe veszi):....................................................................................... 

 
Ingyenes vagy kedvezményes étkezési térítési díj kedvezményére jogosult:   IGEN    -    NEM 
 

 IGEN válasz aláhúzása esetén szükséges a „NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)- d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) 
bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez” nyomtatvány kitöltése 
szükséges. 

A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe, a hiánytalan igénylőlap és szükséges igazolások benyújtását 
követően! 

 

Az igénylőlap mellékleteként szükséges igazolások/dokumentumok a Gyvt. végrehajtásáról rendelkező 328/2011. (XII. 
29.) Korm. rendelet 18. §-a alapján: 

 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a hatósági döntésről szóló határozat másolata 

 három- vagy többgyermekes családok esetén a kedvezményre jogosító nyilatkozat  

 tartósan beteg gyermek, tanuló esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat 
másolata, ennek hiányában szakorvosi igazolás 

 fogyatékos gyermek, tanuló esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat 
másolata, ennek hiányában szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 

 nevelésbe vett gyermeknél a nevelésbe vételt igazoló dokumentum 

 utógondozói ellátásban részesülő gyermekeknél az utógondozói ellátást igazoló dokumentum. 
 

Az igényléshez és a gyermekétkeztetés kedvezményének biztosításához szükséges igazolások/dokumentumok 

benyújtási határideje: legkésőbb a tanítási év megkezdését megelőző munkanap. Az ezt követően 
benyújtott dokumentumok esetében a gyermekétkeztetés kedvezményének biztosítása a 328/2011. (XII.29.) 
kormányrendeletben foglaltak szerint kerülnek megállapításra. 

 
Az igénylő, az ingyenes és kedvezményes étkezés igénybevételének jogcímével kapcsolatos körülményekben bekövetkező 
változásokat 15 napon belül köteles bejelenteni az intézmény vezetőjének. 
 

 NEM válasz aláhúzása esetén a „NYILATKOZAT a normatív kedvezményben nem részesülők számára intézményi 
gyermekétkeztetés igénybevételéhez” nyomtatvány kitöltése szükséges. 

 
 
 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénylőlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, nyilatkozom, 

hogy hozzájárulok a bemutatott okiratokról másolat készítéséhez. 

Békéscsaba, 20…. . év ……………………………… hó……. nap 

 

 

 

    …………………………………………………………………………………… 
         az ellátást igénylő  

(szülő/ más törvényes képviselő) aláírása 


