
Igénylőlap nonrratív étkezési térítési díikedvezmény igénybevételéhez 2O1612O17.tanév

Etkeztetést biztosító intézmény: Debreceni Intézményműködtető Központ (DIM)

4026 Debrecery Kálvin tér 2lA.

Gyermek neve:
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Oktatási intézmény (ahol tanul):

oktatásiintézmény(aholazétkezéstigénybeveszi):

Szülő/gondviselő neve:.

Lakóhelve/Tartózkodási helve:

Értesítési címe:

Telefonszárna email

Anormatívkedvezménycsakegyiogcímen""nffihiánytalanigénylőlapésszükségesigazolások
bqnyújtásá! elbírálását követő naptári paptól.

Étkezési térítési díj normatív kedvezmény megállapítását az alábbi jogcímen kérem:

(A megfelelő rész aláhúzandó!)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

tartósan beteg vagy íogyatékos gyermek után

három- vagy többgyermekes család

nevelésbe vett gyermek után

NYILATKOZAT A KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ELŐ GYERMEKEK SZÁMÁRÓL

1. Az igénylő által, nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek _íő

2. Az igénylőáltal, nevelőszülőnél elhelyezett .evetérb" vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal

felnőtt gyermekek szárna:

=
saiát evermekek száma összesen: íő

1. ebből 18 éven aluli nappali rendszerű oktatási tanuló: fő

:

2. 18-25 év közötti, közoktatásban nappali rendszerű oktatási vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán

tanuló: íő

3.tartósanbetegvagyfogyatékosgyermek(életkortólfi.iggetlenül):-Íő

Debrecery 20_év hó_nap

Alulírott felelősségem tudatábán kijelenteni, hogy a fenti nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben

megfelelnek

igénylő (a gyermek törvényes képviselője)



,f

A normatív étkezési térítési díjkedvezmény mértéke a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásről szólő 1997.

évi XXXI. törvény (Gyvt.) 151. § (5) bekezdése alapján:

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezménlzben részesülő, bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű
iskolai oktatásban résztvevő, gyermek utánaz intézményi térítési díj 100%-a

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az

intézményi térítési díj 50%-a

c) három- vagv többgyermekes családoknál 5yermekenként az intézményi térítési díjiDo/o-a

d) tartósan betee vagv fog,vatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díji0%-a
e) nevelésbe vett gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 100%-a

Az igénylőlap mellékleteként elfogadható igazolások a Gyvt. végrehajtásáról rendelkező 328l201L (XII. 29.) Korm,
rendelet 18. §-a alapján:

. rendszeres g,vermekvédelmi kedvezmény esetén a hatósági döntésről szó|őhatátozat
o három- vaev több8,yermekes családok esetén a fizetésre kötelezett nyilatkozata a gyermekek számáról

GGÉNyLŐLApoN található)
Gyvt. 151. § (10): A normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe
venni
a) atizerutyolc éven aluli,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve
felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint
c) életkortól fi.iggetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.

o tartósan beteg gyermek, tanuló esetén a magasa§b összegű családi pótlék megállapításfuől szőlő határozat
' 

és szakorvosi igazolás
. fog,vatékos gyermek, tanuló esetén szakéftői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
r nevelésbe vett gyermekről szőlő határozat és nappali rendszerű oktatásban résztvevő gyermek

iskolalátogatási igazolása

Az igénylő, a normatív kedvezmény igénybevételének jogcímével kapcsolatos körülményekben bekövetkező
változásokat 15 napon belül köteles bejelenteni az étkeztetést biztosító intézmény (Debreceni Intézményműködtető
Központ 4026Debrecery Kálvin tér 2la) vezetőjénél.

Alulírott felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénylőlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek,

nyilatkozom, hogy hozzájárulok a bemutatott okiratokról másolat készítéséhez.

Debrecery 20_év hó nap

igénylő (a gyermek törvényes képviselője)

Az alábbi (3 hónapnál nem régebbi) igazolások másolata került benyújtásr4 az eredetiek bemutatását követően:

élelmezésszervező


