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Kedvezményes étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás a szülők részére
1. Hogyan igényelhető?
A „Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételéhez (8. sz. melléklet)”
és/ vagy az „Igazolás (9. sz. melléklet)” nevű nyomtatványt kell kitölteni, leadni és a szükséges
igazolásokat benyújtani.
2. Kedvezményre jogosító nyilatkozatok érvényesítéséhez szükséges papírok:
Nagycsaládos kedvezmény (3 vagy több gyermek) esetén
•

elegendő a szülői nyilatkozat figyelembe véve az erre vonatkozó törvényi előírásokat.
8.sz. melléklet kitöltése iskolai tanulók esetében.
FONTOS: 25 év feletti (bármilyen képzésben résztvevő) tanuló gyermek NEM számít bele a
családban nevelkedő gyerekek létszámába, kivéve, ha súlyos fogyatékossággal él,
és ezt igazolják!

Tartós betegség vagy fogyatékosság – díjkedvezmény esetén
•
•
•

Igazolás emelt összegű családi pótlékról (MÁK határozat másolata) vagy
Igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről (szakorvos állítja ki) vagy
Szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ha az állapot nem végleges a kedvezmény a
határozatban vagy szakvéleményben meghatározott időtartama alatt vehető igénybe)
FONTOS: A hatósági kártya önmagában nem elegendő igazolási mód!

Rendszeres gyermekvédelmi – díjkedvezmény esetén
•

a települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító
határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot, ez
általában 1 éves időtartam. A kedvezmény csak a határozat szerinti időtartam alatt jár!
FONTOS: Az önkormányzat által kiadott halmozottan hátrányos helyzet megállapítására
vonatkozó dokumentum alapján a kedvezmény ezen a jogcímen nem érvényesíthető!

Nevelésbe vett/utógondozói ellátás- díjkedvezmény esetén
•
•

gyámhatósági határozat, mely kimondja a nevelésbe vételt
9.sz. melléklet az átmeneti otthonnal kitöltve lepecsételve

3. Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók (nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség
kedvezményhez)
Diétás étrend igénylésének befogadása és teljesítése kizárólag a 37/2014 (IV.30.) EMMI rendelet 2.§
(1) bek. 22. pontja szerinti képesítésű szakorvosi vélemény alapján teljesíthető. Háziorvosi,
gyermekorvosi igazolás nem elegendő! Szakorvosi igazolás és „Diétás adatlaplap” kitöltése nélkül
nem tudjuk a diétás étkezést biztosítani!
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Ingyenes az étkezés:
Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
- nevelésbe vették,
- a gyermeket fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó szociális intézményben
helyeztek el (és részesül RGyK-ben).
Az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
- nevelésbe vették, vagy
- utógondozói ellátásban részesül.
50%-os mértékű normatív kedvezmény (kedvezményes étkezést):
Az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
Az 1-8.évfolyamon és az azon felüli nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek él a családban, feltéve, hogy a gyermek nem részesül
ingyenes étkezésben.

Figyelmeztetés:

A különböző jogcímekre járó jogosultságok nem vonhatóak össze!
(célszerű azt választani, amelyik hosszabb időtartamú, vagy végleges állapotot igazol).

További információ, segítségnyújtás:
Telefonszám: +36 69 510 395; +36 69 322 712
e-mail cím: elelmezes@mohacs.hu

