Étkezési térítési díj-kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolások
7. sz. melléklet
100% térítési díj kedvezmény / ingyenes
óvoda

általános iskola (1-8. évfolyam)

gimnázium (6-8. évfolyam 14. életévig)

50 % térítési díj kedvezmény
(1-8. évfolyamon felül) gimnázium,
szakképzők

általános iskola (1-8. évfolyam)

gimnázium (6-8. évfolyam)

(1-8. évfolyamon felül) gimnázium,
szakképzők

Felhasználható bizonyítékok köre, vonatkozó jogszabály

Felhasználható bizonyítékok köre, vonatkozó jogszabály

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő

hatósági döntés, jegyző állítja ki,
kiállítástól a dokumentumban jelölt
lejárati időpontig érvényes. (328/2011.
Korm. rend. 6. mell.)

hatósági döntés, jegyző állítja ki,
kiállítástól a jelölt lejárati időpontig
érvényes. (328/2011. Korm. rend. 8.
mellékl.)

hatósági döntés, jegyző állítja ki,
kiállítástól a jelölt lejárati időpontig
érvényes. (328/2011. Korm. rend. 8.
mellékl.)

_

_

_

hatósági döntés, jegyző állítja ki,
kiállítástól a jelölt lejárati időpontig
érvényes. (328/2011. Korm. rend. 8.
mellékl.)

Olyan családban élő gyermek,
amelyben tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket
nevelnek

nyilatkozat, (328/2011. Korm. rend. 6.
mellékl.), a tartós beteg gyermek emelt
családi pótlékról szóló határozatát
mellékelni kell

_

_

_

_

_

_

Tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermek (SNI)4

nyilatkozat, (328/2011. Korm. rend. 6.
m.) MÁK-os igazolás a magasabb
összegű családi pótlékról , ennek
hiányában tartós betegség esetén
szakorvosi igazolás,
fogyatékosság (SNI) esetén a szakértői
és rehab. bizottság szakvéleménye
szükséges6

_

_

_

tartós betegség, fogyatékosság esetén
nyilatkozat (328/2011. Korm. rend. 8.
mellékl.) és MÁK-os igazolás a
magasabb összegű családi pótlékról,
ennek hiányában tarós betegség
esetén a szakorvosi igazolás,
fogyatékosság (SNI)esetén a szakértői
és rehab. bizottság szakvéleménye
szükséges.6

Három vagy több gyermeket
nevelnek a családban²

nyilatkozat, (328/2011. Korm. rend. 6.
mellékl.)

_

_

_

nyilatkozat (328/2011. Korm. rend. 8.
mellékl.)

nyilatkozat (328/2011. Korm. rend. 8.
mellékl.)

nyilatkozat (328/2011. Korm. rend. 8.
mellékl.)

_

_

_

_

_

_

Nevelésbe vett gyermek¹

Nyilatkozat (328/2011. Korm. rend. 6. sz. Nyilatkozat (328/2011. Korm. rend. 8. sz. Nyilatkozat (328/2011. Korm. rend. 8. sz. Nyilatkozat (328/2011. Korm. rend. 8. sz.
mell.),hatósági döntés, az igazolást a
mell.),hatósági döntés, az igazolást a
mell.),hatósági döntés, az igazolást a
mell.),hatósági döntés, az igazolást a
gyámhivatal állítja ki, (328/2011. Korm. gyámhivatal állítja ki, (328/2011. Korm. gyámhivatal állítja ki, (328/2011. Korm. gyámhivatal állítja ki, (328/2011. Korm.
rend. 9. mellékl.) a kiállítás dátumától
rend. 9. mellékl.) a kiállítás dátumától
rend. 9. mellékl.) a kiállítás dátumától
rend. 9. mellékl.) a kiállítás dátumától
érvényes
érvényes
érvényes
érvényes

A családban az egy főre jutó
havi jövedelem összege nem
haladja meg a kötelező
3
legkisebb munkabér 130%-át

nyilatkozat, (328/2011. Korm. rend. 6.
mellékl.)

_

_

_

Utógondozói ellátásban
részesülő gyermek ¹

_

_

_

Nyilatkozat (328/2011. Korm. rend. 8. sz.
mell.),hatósági döntés, az igazolást a
gyámhivatal állítja ki, (328/2011. Korm.
rend. 9. mellékl.) a kiállítás dátumától
érvényes

tartós betegség, fogyatékosság esetén tartós betegség, fogyatékosság esetén
nyilatkozat (328/2011. Korm. rend. 8.
nyilatkozat (328/2011. Korm. rend. 8.
mellékl.) és MÁK-os igazolás a
mellékl.) és MÁK-os igazolás a
magasabb összegű családi pótlékról,
magasabb összegű családi pótlékról,
ennek hiányában tarós betegség esetén ennek hiányában tarós betegség esetén
a szakorvosi igazolás,
a szakorvosi igazolás,
fogyatékosság (SNI)esetén a szakértői fogyatékosság (SNI)esetén a szakértői
és rehab. bizottság szakvéleménye
és rehab. bizottság szakvéleménye
szükséges.6
szükséges.6

családba fogadott gyermek5
¹ A 2014. évi CI. törvény 2015. július 1-jei hatállyal a Gyvt. módosításával ingyenessé tette azon nevelésbe vett gyermek étkezését, aki bölcsődés, óvodás vagy tanulói jogviszonyban áll és nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, valamint azon utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt étkezését, aki tanulói jogviszonyban áll és nappali rendszerű iskolai
oktatásban vesz részt.
² 3 vagy több gyermeket nevelő családoknál a nyilatkozat kitöltése elegendő, a kedvezményes étkezés a nyilatkozat benyújtását követő naptól adható a 328/2011. Korm. rend. 18 § (7) b pontja alapján, az első osztályba lépő gyermekek esetén kérhető a MÁK igazolás, ami a további években felhasználható. A 25. életévét betöltő nappalis egyetemista / főiskolás,
nem számolható bele a gyermekek számába a 3 vagy több gyerekes család esetén. A gyermekek számában történő változást 15 napon belül be kell jelentenie a szülőnek, az új (teljes áru) térítési díjat a következő hónap első napjától kell megfizetni.
³ A Gyvt úgy rendelkezik, hogy az ingyenes óvodai gyermekétkeztetésre való jogosultság megállapítása a jövedelmi helyzet okán a szülőnek a jövedelméről való önbevallásán (nyilatkozatán) alapul.
4

SNI gyermekeknek, a szakorvosi igazolás vagy szakértői vélemény bemutatása esetén megjár a kedvezmény (ha tartalmazza a "sajátos nevelési igényű" diagnózist). A törvény szerint ezek a gyermekek fogyatékosnak számítanak így a 2011. évi CXC. köznevelési törvény, a 5/2013 EMMI rendelet, az 1998. évi LXXXVIII. családtámogatási törvény alapján emelt
családi pótlék nélkül is megjár az 50% térítési díj kedvezmény.

5
A családba fogadott gyermek esetén, ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az egyébként családban szülőnél élő gyermekre: Ingyenes ha óvodás korú: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; olyan családban élő, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek; három vagy
több gyermeket nevelnek a családban; a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 130%-át (95.960 Ft); Ingyenes ha általános iskola (1-8. évfolyam) tanulója: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; Ingyenes ha általános iskola (1-8. évfolyam) tanulója: rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 50 % térítési díj kedvezményt kap ha (1-8. évfolyamon felül) gimnázium, szakképző tanulója : rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek; három vagy több gyermeket nevelnek a családban.

Az 1997. évi XXXI: törvény (Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében, a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a korábban 50% -os étkezési térítési díj-kedvezményre jogosult gyermekekre, továbbá azon szülők
gyermekeire, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át
Változást jelent a korábbiakhoz képest, hogy ingyenes étkezésben részesülnek a fogyatékos, tartósan beteg gyermeket nevelő családok egészséges bölcsődés illetve óvodás gyermekei is.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21.§ (5) alapján. „….a családbafogadó gyám saját és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni.” A gyermekek számában történt változást 15 napon belül be kell jelenteni! (328/2011.(XII. 29.) Korm. rendelet)
6

A tartós betegség esetén a erről szóló igazolás bemutatását követő naptól adható a kedvezményes étkezés, a 328/2011. Korm. rend. 18 § (7) b pontja alapján.

