
 
 

                 NYILATKOZAT 
A többször módosított „ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (2015. évi LXIII. tv.) alapján járó Normatív étkezési kedvezmény igényléséhez  

  

Az ellátást igénybe vevő neve: _________________________________ Évfolyam: _______  

Az ellátást igénybe vevő TAJ száma:_______________________________________________  

A fizetésre kötelezett neve: _____________________________________________________  

Címe és elérhetősége:_________________________________________________________  
  

FIGYELEM 

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe, a hiánytalan igénylőlap és szükséges 
igazolások benyújtását, elbírálását követő naptári naptól. 

 

Étkezési térítési díj normatív kedvezmény megállapítását az alábbi jogcímen kérem: 

(Kérem, a megfelelő rész számjelét karikázza be és töltse ki!) 

 

I. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után járó kedvezmény  
  
_____ év ______hó ____ napjától ______év _____hó _____napjáig rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülök. ( Kérjük, hogy e nyilatkozat mellé szíveskedjen csatolni a támogatást 
megállapító határozat fénymásolatát! )  
  
II. Három vagy többgyermekes családban élő gyermek után járó kedvezmény  
 Nyilatkozom, hogy a velem közös háztartásban élő gyermekek száma: _______fő  
  
- ebből 18 éven aluli __________fő  
- ebből 25 évesnél fiatalabb és oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló: ______fő  
- ebből tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek: __________fő  
(14 évesnél idősebb gyermek esetén kérjük, hogy az iskolalátogatási igazolást csatolni szíveskedjék! )  
  
III. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után járó kedvezmény  
 Nyilatkozom, hogy fent nevezett, ellátásban részesülő gyermekem tartósan beteg, fogyatékos.  (E 
nyilatkozat mellé szíveskedjen csatolni a tartós betegségről szóló szakorvosi igazolást, abban az esetben, 
ha a gyermek diétás étkezést kíván igénybe venni.)  
 
IV. Nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő gyermek után járó kedvezmény  

 Nyilatkozom, hogy fent nevezett, ellátásban részesülő gyermeket nevelésbe vettem. (E nyilatkozat 
mellé szíveskedjen csatolni a nevelésbe vétel tényét igazoló okirat fénymásolatát!)  
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  
Tudomásul veszem, hogy a fenti adatokban bekövetkezett bármilyen változást haladéktalanul, de 
legkésőbb 15 napon belül köteles vagyok jelezni az intézmény vezetőjének írásban. 
 
 
Pilisvörösvár 2019.  _________________  
          
 

___________________________ 

               szülő, fizetésre kötelezett 
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