
 

Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

Gyermek neve, osztálya : ____________________________________ 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott:………………………………………………………………………………………… 

született:…………………………………… anyja neve:………………………………………. 

lakcíme:…………………………………………………………………………………………. 

normatív kedvezmény visszatérítési kötelezettségem tudatában nyilatkozom, hogy velem közös 

háztartásban az alábbi gyermekek élnek: 

 

16 éven aluli 

Név        Születési idő 

……………………………………    …………………………………… 

…………………………………….    …………………………………… 

…………………………………….    …………………………………… 

…………………………………….    …………………………………… 

…………………………………….    …………………………………… 

 

 

25 éven aluli, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban 

nappali tagozaton tanuló 

 

Név        Születési idő 

……………………………………    …………………………………… 

…………………………………….    …………………………………… 

életkortól függetlenül tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos 

 

Név        Születési idő 

……………………………………    …………………………………… 

…………………………………….    …………………………………… 

  

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fent felsorolt gyermekek számában változás történik, azt 

a változást követő 15 napon belül írásban köteles vagyok bejelenteni. 

 

 

Budapest,..…….……………………….. 

 

         ……………………………. 

         fizetésre kötelezett aláírása 

 



 

Tájékoztatás a normatív kedvezmény igénybevételéhez 

A támogatást abban az esetben lehet igénybe venni, ha a tanuló: 

-   tartósan beteg 

-   három- vagy több gyermekes családban él 

-   rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

Kormányrendelet módosítása apján a kedvezményes étkeztetés jogosultsági feltételeinek a 

fennállását igazolni szükséges. 

1. Ha a tanuló három vagy több gyermekes családban él: 

Az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, az intézményi 

térítési díj 50%-át normatív kedvezményt kell biztosítani és a kedvezmény igénybevételéhez 

elegendő a Korm. rendelet alapján a kötelezett (szülő) nyilatkozata. A nyilatkozatnak 

tartalmaznia kell a normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként 

figyelembe vehető gyermekek számát (tizennyolc éven aluli, huszonöt évesnél fiatalabb, 

köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási 

intézményben nappali képzésben tanuló, életkortól függetlenül a tartós beteg vagy fogyatékos 

gyermeket nevel, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a 

nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal 

felnőttet). 

Az irányadó jogszabályok alapján tehát a három vagy több gyermeket nevelő családok esetében a 

gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges és elégséges a 

jogszabályban meghatározott szülő által tett nyilatkozat, azon felül további más 

dokumentum, igazolás bekérésére nem kötelezhető a szülő (nem kérhető a magasabb összegű 

családi pótlék folyósításáról szóló határozat másolata, lakossági folyószámla kivonat, postai 

igazolószelvény bemutatása sem).  

A nyilatkozatokat a gazdasági irodában lehet átvenni, illetve a honlapról letölteni. Kitöltés 

után a gazdasági irodában kérem leadni.   

2. Ha a tanuló tartósan beteg - az erről szóló igazolásokat (orvosi, Magyar Államkincstár) 

leadni szíveskedjenek. 

3. Ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül - az erről szóló 

határozatot leadni szíveskedjenek. 

 


