
IGÉNYLŐLAP 
ÓVODAI/ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉSHEZ 

2019/2020-as tanév 

 
Gyermek adatai 

Gyermek neve: 
 

Születés helye, ideje: 
 

Címe: 
 

Anyja leánykori neve:  
 

Intézmény neve: 
 

Osztály/csoport: 
 

 

Szülő adatai 

Szülő/gondviselő neve: 
 

Születési helye, ideje: 
 

Anyja leánykori neve: 
 

Telefonszám: 
 

 

 

Igényelt étkezés: (a megfelelő aláhúzandó) 

 

      1. óvodai étkező 

     2. menza  (csak ebéd)       

                    3. napközi, iskolaotthon (háromszori étkező) 

 

Étkezés igénybevételének kezdete: 2019. év ………..………….. hó ……. nap. 

 

 

   

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

azok változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. 

 

 

 

Emőd, 2019 .év …………………….. hó ……. nap. 

 

 

 

………………………………………… 

Szülő/gondviselő aláírása 

 

 

 

 

 



 

Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény 

igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott 

feltételek közül az alábbi teljesül: (A megfelelő négyzetbe tegyen x-et.) 

 

 

□  a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben  részesülő óvodás, 1-8. évfolyamon nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a  

(Határozat száma:………………………………, érvényessége:…………………………….-tól 

……………………………...-ig.) 

□  b) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a 

       A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni 

a) a 18 éven aluli, 

b) a 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, 

illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint 

c) az életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 

         gyermekeket. 

 

□  c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a. 

 

 

A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. A gyermekvédelmi gondoskodásban 

részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - 

ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető 

igénybe a normatív kedvezmény.                                                                                      

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

azok változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. 

 

 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges fénymásolatban: 

a) gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat 

b) - hatósági bizonyítvány családi pótlék folyósításáról, melyet a területileg illetékes Magyar 

Államkincstár Megyei Igazgatósága ad ki 

- felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló gyermek esetében tanulói jogviszonyról 

igazolás  

c) igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről, melyet a területileg 

illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága ad ki. 

  

 

 

Emőd, 2019. év …………………….. hó ……. nap. 

 

 

 

………………………………………… 

Szülő/gondviselő aláírása 


