
IGÉNYLŐLAP 
       2016/2017. tanévben kedvezményesen igénybe vehető étkezés érvényesítéséhez.  

 

(Kérjük nyomtatott nagybetűvel kitölteni) 

 

 

Gyermek neve: …………………………………………………………………..……...  

Intézménye: Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola, 9400 Sopron Fenyő tér 1. 

Osztálya: ……………………………………………………………………...…………  

Születési ideje: ……………………………………………………...…………................  

Lakcíme: …………………...…………………………………………………………….  

 

A szülő (gondviselő) neve: …………………………………..…………………………..  

Lakcíme: …………………………………………………………..…………………......  

 

Kérjük aláhúzni azt az egy jogcímet, amely alapján kedvezményre jogosult:  

 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,  

 

- tartós beteg vagy fogyatékos gyermek,  

 

- három- vagy többgyermekes család  

 

Alulírott szülő (gondviselő) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam 

közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint kötelezem magam, hogy az étkezési térítési 

díjkedvezményre való jogosultságot igazoló dokumentumot(okat) az Igénylőlap leadásával 

egyidejűleg az intézményvezető, vagy az általa kijelölt személy részére bemutatom, másolatban 

átadom.  

 

Tudomásul veszem, hogy gyermekem hiányzása esetén a megrendelt étkezést köteles vagyok 

lemondani.  

 

Sopron, 2016. ……………………  

                                                                                                ……………………………….  

                                                                                                  szülő (gondviselő) aláírása  

 

Az igénylőlapot kitöltve, aláírva kérjük a gazdasági ügyintéző részére átadni. 



TÁJÉKOZTATÓ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYEKRŐL 

 

Normatív kedvezmények: [Gyvt. 151. §]  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek:  

Kedvezmény mértéke:  

 100 % - óvoda és az általános iskola 1-8. évfolyamán 

 50 % - középiskola 9-13. évfolyamán  

 

Jogosultságot alátámasztó dokumentum:  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló érvényes határozat. A jogosultság 

érvényességének időpontját figyelemmel kell kísérni. Lejárt határozat esetén a teljes térítési díjat kell 

megfizetni. A visszamenőleges hatállyal kiállított határozatok esetében a kedvezmény is csak 

visszamenőlegesen érvényesíthető.  

Három vagy többgyermekes családban (közös háztartásban) élő gyermek:  

A közös háztatásban élőként kell figyelembe venni:  

 18 éven aluli,  

 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve 

felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint  

 életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.  

Kedvezmény mértéke:  

 50 %  

Jogosultságot alátámasztó dokumentum:  

A szülő (gondviselő) nyilatkozata a közös háztartásban élők számáról. A közös háztartásban élők 

számában történő változást 15 napon belül írásban jelezni kell az intézményvezető vagy az általa 

kijelölt személy részére.  

Tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek:  

Kedvezmény mértéke:  

 50 %  

Jogosultságot alátámasztó dokumentum:  

Szakorvosi igazolás vagy szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye vagy a családi pótlék 

folyósításáról szóló 30 napnál nem régebbi igazolás (MÁK igazolás, pénzintézeti számlakivonat, 

postai igazolószelvény)  

 

Normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. Nem vehető igénybe a gyermekvédelmi 

gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben 

nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek után a normatív kedvezmény. 


