
 

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat  2461 Tárnok, Fő u. 61. 
 Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  23/387-415 E-mail: szgyjsz@tarnok.hu  Idősek Napközi  
Otthona  23/387-415  Tárnoki Tipegő Bölcsőde  23/610 405 E-mail: tipegobolcsode@tarnok.hu 
 Pöttömkuckó Családi Bölcsőde  20/921-3438  Védőnői Szolgálat  23/753-101 E-mail: vedonok@tarnok.hu 
 ____            _________________________ 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 

iskolai étkezésről a 2022–2023. tanévre 

 

A gyermek neve: ____________________________________________________      osztálya: _____________________ 

Étkezések száma:                1x (782 Ft)                3x (1248 Ft)               nem kéri        (Kérjük, aláhúzással jelölje a megfelelőt!) 
    
Szülő/gondviselő neve: ____________________________________ telefonszáma: ______________________________ 

címe:___________________________________________e-mail: _____________________________________________ 

Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 21/B. §-ában biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott 

jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül (kérjük, aláhúzással jelölje a megfelelőt):  
 

1. Nagycsaládos – 3 vagy több gyermek, 50 %-os kedvezmény (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) 

2. Tartós beteg, 50 %-os kedvezmény 

3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról szóló érvényes határozat, ingyenes 

4. Nevelésbe vételről szóló érvényes határozat, ingyenes 

************ 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges: 

1. kitöltött „szülői nyilatkozat” nyomtatvány az egy háztartásban élő gyermekek számáról; felsőoktatásban nappali 

tagozaton tanuló gyermek esetében tanulói jogviszonyról igazolás; 

2. igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről, amelyet a területileg illetékes Magyar 

Államkincstár Megyei Igazgatósága ad ki; 

3. gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló, Önkormányzat által kiadott határozat; 

4. nevelésbe vételről szóló, Megyei Kormányhivatal Gyámügyi osztálya által kiadott határozat. 

Az igazolást a nyilatkozattal együtt kérjük benyújtani. Ameddig a kedvezményre jogosító dokumentumok a 

kérelemhez nem kerülnek csatolásra, addig a gyermek csak a teljes áron megfizetett étkeztetést veheti igénybe! Év 

közben, ha a kedvezményre való jogosultság nem folyamatos, úgy a köztes időszakban is a teljes árat kell megfizetni. A 

kedvezményt a benyújtás követő hónap első napjától tudjuk figyelembe venni, visszamenőleges érvényesítés nem áll 

módunkban! 

Az étkezés befizetése előre történik. Amennyiben az étkezés befizetése nem történik meg időben, úgy az ellátást a be 

nem fizetett időszakra nem tudjuk biztosítani. Tájékoztatjuk, hogy az étkezés lemondását a Tárnoki Szociális és Védőnői 

Szolgálatnál kell bejelenteni e-mailben (koszegitunde@tarnok.hu) vagy telefonon (23/786-168, 20/530-9331). A délelőtt 

8.30-ig beérkezett lemondást a másnapi étkezéstől tudjuk érvényesíteni! Az étkezés gyakoriságát (1x, 3x) vagy végleges 

lemondását csak a következő hónap elejétől tudjuk módosítani!  

************ 

Nyilatkozom, hogy gyermekem 2023. február 1-től az iskolai étkezést a fentiek szerint szeretné igénybe venni.  

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

változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt. 
 

Tárnok, 2023. __________________________________  
 

                                                                                                                                    ______________________________________ 
 
                                                                                                                                                                                               szülő/gondviselő olvasható aláírása 
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