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TÁJÉKOZTATÓ  

 A NORMATÍV ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNY IGÉNYLÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOKRÓL   

 

Az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igényléséhez a nyilatkozaton bejelölt, 

kérelmezett jogcím megállapításához csatolni kell: 

▪ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre  való jogosultságot megállapító hatósági 

döntés (határozat) eredeti példányát vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatát 

A kedvezmény mértéke:      → az iskola 1-8. évfolyamán a térítési díj 100%-a 

 → az iskola 9-13. évfolyamán a térítési díj 50%-a 

▪ tartós beteg vagy fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek esetén a 

magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló - MÁK vagy más pénzintézet i 

kifizetőhely pl.: BM, HM - által kiállított határozat eredeti példányát vagy 3 hónapnál nem 

régebbi másolatát, ennek hiányában 

o tartós betegség esetén az eredeti szakorvosi igazolást vagy annak 3 hónapnál nem 

régebbi másolatát 

o 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 eredeti szakvéleményét vagy 

annak 3 hónapnál nem régebbi másolatát 

A kedvezmény mértéke:  a térítési díj 50%-a. 

▪ három vagy több gyermekes szülőknek a 8. melléklethez kiadott nyilatkozatot a 

gyermekek számáról  

o A 16. életévét betöltött középfokú, valamint felsőfokú intézmény nappali 

tagozatán tanuló gyermek (testvér) esetén lehetőség szerint iskolalátogatási 

igazolást is szíveskedjenek benyújtani. Felsőfokú tanulmányok esetén ez 

tanulmányi félévenként esedékes. A 2017/18-as tanévre szóló iskolalátogatás i 

igazolást szeptemberben kérjük. 

 

A kedvezmény mértéke:  a térítési díj 50%-a. 

 

Egyéb tudnivalók: 

 

A kérelmező gyermekenként külön nyilatkozatot nyújt be, akkor is, ha ugyanazon 

intézménybe járó több gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy 

kedvezményes gyermekétkeztetést. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 19. § 

(1) alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete 

alapján jogosult. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az állandó lakóhely 

szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell igényelni.  

Amennyiben a kérelmező a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény első 

alkalommal történő megállapításakor kérte a határozat egy példányának megküldését az 

iskola számára, akkor a határozat érvényességének időtartama alatt a határozat másolatát 

nem kell benyújtania az intézményhez. 
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A gyermekek számában történt változást a változást követő 15 napon belül írásban 

be kell jelenteni. Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat 

a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni. 

Ha a gyermek ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre is 

jogosult, számára az ingyenes étkezésre való jogosultságot kell megállapítani. Ebben az 

esetben a kötelezettnek kizárólag az ingyenes étkezésre való jogosultság feltételének 

fennállását kell igazolnia. 

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen adható. Nem vehető igénybe  a 

gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más 

bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós 

nevelésbe vett gyermek után. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén, az ingyenes 

vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a térítésidíj- fizetési mentesség a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjátó l, 

legkorábban az ellátás igénybevételének első napjától illeti meg a kötelezettet. 

Jogosultságot megalapozó feltétel kitétele esetén, az ingyenes vagy kedvezményes 

intézményi gyermekétkeztetés és a térítésidíj- fizetési mentesség az azok igénybevételé re 

jogosító feltétel fennállásának bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a 

kötelezettet. 

A kötelezettnek a nevelési év, tanítási év kezdetén nem kell ismételten benyújtania  

a dokumentumokat,  ha az azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem 

került sor. Ez esetben a Gyermekétkeztetési Intézménynél írásban nyilatkoznia kell arról, 

hogy a másolatként csatolt, illetve korábban csatolt dokumentumok tekintetében időközben 

nem következett be változás. 

Fentiekről a 328/2011. (XII. 29.) számú -  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz 

felhasználható bizonyítékokról szóló – Kormányrendeletből  tájékozódhat.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Egyéni rászorultság alapján adható (önkormányzati) kedvezmény  

az aszódi  bejelentett lakcímmel és életvitelszerűen kerületben élő családok számára: 

 

Aszód Város  Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (II.10.) önkormányzati 

rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelete 

alapján a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából egy nevelési- vagy tanévre, 

amennyiben a gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre nem jogosult a gyermeket gyermekétkeztetési kedvezményben (a 

továbbiakban: kedvezmény) részesti az alábbiak szerint. 

Ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át,  ( 2017-ben 71.250.- Ft ) 

úgy a fizetendő étkezési személyi térítési díj 25 %-ának megfelelő 

a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, ( 2017-ben 57.000.- Ft)  úgy 

a fizetendő étkezési személyi térítési díj 50 %-ának megfelelő mértékű étkezési támogatást 

állapít meg. 

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztályán- az 

erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani. 

A kedvezményre való jogosultság megállapítása esetén a jogosultat a támogatás a 

megállapítást követő hónap első napától illeti meg.  Benyújtási határidő folyamatos. 


