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TÁJÉKOZTATÓ 

 ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ 

 
 

Az igénylőlapot a csatolt igazolással  kérjük beküldeni az osztályfőnöknek.  

 

 

Felhívom a szülő/törvényes képviselő figyelmét az alábbiakra 
 

 

Amennyiben a jogosultság feltételeit érintő lényeges tény, körülmény, vagy személyi adataik 

megváltoznak, a változást követő 15 napon belül kötelesek azt bejelenteni: 

 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt érintően a hatósági határozatot hozó önkormányzati 

hivatalnak, 

- három vagy többgyermekes családok gyermekeit megillető kedvezmény igénylése esetén ha a  

 18 éven aluli gyermekek bármelyike betölti a 18. életévet, vagy a  

 25 évesnél fiatalabb és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló tanulmányait befejezte, 

vagy megszüntette, vagy a 25. életévét betöltötte, vagy a 

 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre vonatkozóan az emelt összegű családi pótlék 

folyósítás feltételei már nem állnak fenn 

a kedvezményre jogosultságot nyilvántartó általános iskolának. 

 
Ha a jelen igénylés benyújtásakor a fenti igazolások hiányoznak, a kedvezményt figyelembe venni 

mindaddig nem lehet, amíg az előírt fenti igazolásokat nem csatolta a fizetésre kötelezett. Ez idő alatt 

teljes összegű térítési díjat kell fizetni!! 

 

Ha a később csatolt rendszeres gyeremekvédelmi  támogatás igazolása szerint a kedvezmény megilleti a 

tanulót az addig teljes összegben térített napokra, úgy a kedvezményt visszamenőlegesen a jogosultság 

kezdő napjáig érvényesíthető. 

A többi jogcím esetben az igazolás benyújtását követő hónap első napjától érvényesíthető a kedvezmény. 

 

 Javaslom a T. Szülőknek, hogy ha a gyermek a kedvezményre jogosító feltételek közül több jogcím 

alapján is jogosult az étkezéstérítési díjkedvezményre, akkor lehetőleg a rendszeres gyermekvédelmi 

jogcímet válasszák az igazolások közül, így elkerülhető, hogy esetleges figyelmetlenségből fizetési 

kötelezettségük keletkezzen. 

 

Tájékoztatom a Szülőket arról is, hogy a sajátos nevelési igény tényét megállapító, pedagógiai 

szakszolgálatként működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy az 

országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság által kiállított szakértői vélemény is 

jogosíthat normatív kedvezményre.  

 

 

Amennyiben a tájékoztatóban leírtakkal kapcsolatban további kérdés merülne fel, telefonon is is adunk 

felvilágosítást az alábbi számon: 06-22 569 210 

 
               

 

 

 


