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Igénylőlap menza, napközi, háromszori étkezés, diákotthon igényléséhez
2017-2018. tanév
Tisztelt Szülő! Kérem az alábbi igénylőlap pontos kitöltését!
1. Gyermek neve:........................................................................................... Osztálya:..............................
2. A gyermek lakcíme: .................................................................................................................................
3. Születési helye, ideje:................................................................................................................................
4. Apa/gondviselő neve: ........................................................................ Telefonszáma:..............................
5. Anya neve: ......................................................................................... Telefonszáma:..............................
Gyermekem számára az alábbi étkezési formát igénylem:

A) Menza
B) Napközi
C) Háromszori étkezés
D) Diákotthon
Speciális étkezést igényelek / nem igényelek*. Típusa: .................................................................................
Az ellátás igénybevételének kezdő időpontja: 20. .........................................................................................
Szülője /más törvényes képviselője/ gondviselője* 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:

a)
b)
c)
d)

Tartósan beteg vagy fogyatékos (50% térítési díjat fizet),
Három- vagy többgyermekes családban él (50% térítési díjat fizet),
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (térítési díjat nem fizet),
Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság (térítési díjat nem fizet)

Amennyiben a c) és d) pont szerint nincs jogosultsága, a szülő önkormányzati támogatásra tarthat igényt
(a mezőberényi lakos), ha a család egy főre eső nettó jövedelme 54 150,- Ft alatt van.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, azok
változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. Egyúttal hozzájárulok a kérelemben
szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.
Mezőberény, 20. ......................................................
......................................................................................
Szülő/gondviselő aláírása
Kezelési feljegyzések:

1.
2.

Az étkezés ellátását: 20…... ……… hó ……… napjától engedélyezem/nem engedélyezem.

3.

Önkormányzati támogatásban részesül a bemutatott igazolás alapján.

Normatív kedvezmény igényét az …… pont alapján engedélyezem, a szükséges dokumentumok
bemutatásra kerültek.

.......................................................
Kovács Edina
Igazgató
*A megfelelő aláhúzandó!
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NYILATKOZAT A KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK SZÁMÁRÓL
a nyilatkozat 1. pont b) alpontjában foglaltakhoz
Saját gyermekek száma összesen: ……………. fő**

1.
2.
3.

18 éven aluli nappali rendszerű oktatásban tanuló:

……………. fő

18-25 év közötti, közoktatásban nappali rendszerű oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanuló: ……………. fő
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (életkortól függetlenül): ……………. fő

Alulírott felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak
mindenben megfelelnek.
Mezőberény, 20. ......................................................
......................................................................................
igénylő (a gyermek törvényes képviselője)
Nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett
gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekek száma: …………….fő
Alulírott felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak
mindenben megfelelnek.
Mezőberény, 20. ......................................................

......................................................................................
igénylő (a gyermek törvényes képviselője)

** 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 részt vevő vagy felsőoktatási
intézményben nappali képzésben 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.
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Tájékoztató
a normatív kedvezmények igényléséhez szükséges igazolásokról
A jogosultság érvényességének időpontját figyelemmel kell kísérni, amennyiben az érvényesség megszűnt,

TELJES TÉRÍTÉSI DÍJET KELL FIZETNI!
Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, be kell
jelenteni:
a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és
azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést (328/2011.Korm.rend. 13.§ (1) bek.)

1.

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

- Magasabb összegű család pótlékról szóló MÁK igazolás, vagy
- „Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről” elnevezésű nyomtatvány. Az igazolást a
gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó
intézmény szakorvosa állítja ki.
Az érvényesség időpontját figyelemmel kell kísérni. A folyamatosság biztosítása érdekében célszerű a
felülvizsgálatot időben kezdeményezni.
Sajátos nevelési igényű gyermek esetén az adott tanévre (233/1998. Korm.rend. 7/A§(1) bek.)
- érvényes országos/megyei szakértői bizottság szakértői véleménye (Nevelési Tanácsadó, tankerületi szakértői
bizottsági vélemény nem jogosít!), vagy
- a megyei/országos szakértői bizottság igazolása a juttatások és kedvezmények igénybevételéhez. A pedagógiai
szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 12.§ e) pontja).
Diétás étkeztetés:
- „Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről” vagy
- háziorvosi/ szakorvosi igazolás a javasolt diéta feltüntetésével

2.

Három- vagy többgyermekes

A jogosultság megállapításához a MÁK által kiállított családi pótlékról szóló igazolás vagy a családi pótlék
összegét igazoló postai szelvény/bankszámla kivonat szükséges.

3.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A kedvezmény igénybevételéhez az érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló
határozat szükséges.

4.

Nevelésbe vett: gyámhatósági határozat.

