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SEGÍTSÉG A KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉSRE JOGOSULTSÁG IGÉNYLÉSÉHEZ BENYÚJTANDÓ 

DOKUMENTUMOKHOZ. 

 

Nagycsaládos kedvezmény (3 vagy több gyermek) esetén 

 -Bölcsődések és óvodások esetében a 6.melléklet  328/2011. (XII.29.) kitöltése szükséges. Támogatás  mértéke 

 100% 

 -Iskolai tanulók esetében a 8. melléklet 328/2011. (XII.29.) kitöltése szükséges. Támogatás mértéke 50% 

FONTOS: 25 év feletti (bármilyen képzésben résztvevő) tanuló gyermek NEM számít bele a családban nevelkedő 

gyermekek létszámába, kivéve, ha súlyos fogyatékossággal él, és ezt igazolják! 

 

Tartós betegség vagy fogyatékosság- díjkedvezmény esetén 

 -Bölcsődések és óvodások esetében a 6.melléklet  328/2011. (XII.29.) kitöltése szükséges. Támogatás  mértéke 

 100% 

 -Iskolai tanulók esetében a 8. melléklet 328/2011. (XII.29.) kitöltése szükséges. Támogatás mértéke 50% 

továbbá csatolandó dokumentum:  

 -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 időtartam alatt vehető igénybe) 

 

Rendszeres gyermekvédelmi- díjkedvezmény esetén 

 -Bölcsődések és óvodások esetében a 6.melléklet  328/2011. (XII.29.) kitöltése szükséges. Támogatás  mértéke 

 100% 

 -Iskolai tanulók esetében a 8. melléklet 328/2011. (XII.29.) kitöltése szükséges. Támogatás mértéke 50% 

Továbbá csatolandó dokumentum: 

 -A települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozat 

 másolata. 

 

 

Nevelésbe vett/utógondozói ellátás-díjkedvezmény esetén 

 -Bölcsődések és óvodások esetében a 6.melléklet  328/2011. (XII.29.) kitöltése szükséges. Támogatás  mértéke 

 100% 

 -Iskolai tanulók esetében a 8. melléklet 328/2011. (XII.29.) kitöltése szükséges. Támogatás mértéke 

 100% 

Továbbá csatolandó dokumentum: 

 -Gyámhatósági nyilatkozat, amely kimondja a nevelésbe vételt. 

 -9.melléklet az átmeneti otthon által kitöltve, lepecsételve, nevelőszülői aláírással. 

 

Jövedelem alapú térítésmentes ellátás (KIZÁRÓLAG BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS ESETÉN) 

 -5. melléklet Jövedelemnyilatkozat a személyi térítés díj megállapításához  és a 

 -6. melléklet 328/2011. (XII.29.) kitöltése szükséges. 

 

Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók (nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség kedvezményhez) 

 -Diétás étrendet kizárólag a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet 2.§ (1) bek. 22. pontja szerinti képesítésű 

  a) endokrinológia és anyagcsere-betegségek ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos, 

  b) gasztroenterológia alap szakképesítéssel rendelkező szakorvos, 

  c) diabetológiai szakorvosi licenccel rendelkező szakorvos, 

  d) allergológia és klinikai immunológia ráépített szakképesítéssel rendelkező szakorvos; 

  

 

Figyelmeztetés ! 

 - Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a térítésidíj-fizetési mentesség, az azok 

 igénybevételére jogosító feltétel fennállásának az intézményvezető részére történő bejelentését, illetve 

 igazolását követő naptól illeti meg a kötelezettet. (érdemes odafigyelni az igazolások megújítására és  benyújtására 

 mert ezek hiányában a teljes térítési díj kerül kiszámlázásra) 

 - A különböző jogcímekre járó jogosultságok nem vonhatóak össze! (célszerű azt választani, amelyik hosszabb 

 időtartalmú, vagy végleges állapotot igazol). 



  


