Igénylőlap
az étkezési támogatáshoz az 1-12. évfolyamos tanulók részére a 2020/2021-es tanévre
Az intézmény neve: Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium
Címe:
9024 Győr, Pátzay P. u. 46.
OM-azonosítója:
030712

Normatív kedvezmény iránti igény
A tanuló:

Tanulói azonosító száma:

neve:

lakcíme:

…………………………

……………………….

Diákigazolvány-száma:

……………………….

osztálya:……………….
A szülő (törvényes képviselő):

lakcíme:

neve:

azonosító iratának típusa: száma:

……………………………… ………………………
………………………
………………………… ………………………
……………………
Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a
hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül:
A tanuló:
a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult,
e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.
Kérjük, aláhúzással jelölje a fentiek közül azt, amelyik feltételnek megfelel a tanuló.
Amennyiben az a)-f) pontok bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság igazolása még nem történt meg, de annak
fennállását az illetékes hatóság várhatóan a tanév első napjáig, de legkésőbb október 15. napjáig igazolja, akkor aláhúzással jelölje
meg, hogy melyik jogcím alapján áll majd fenn a kedvezmény a tanuló esetében.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az Igénylőlapon az Normatív
kedvezmény iránti igényalatti a)-f) pontjai közül az általam megjelölt kedvezményre való jogosultságom ez év október 1-jén
fennáll,
annak
változásáról
a
változást
követő
15
napon
belül
értesítem
az
intézményt.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév október 1. napjáig
részemről nem történik meg a kedvezmény összegét vissza kell téríteni. Hozzájárulásomat adom, a kedvezményre jogosultság
igazolása, a kedvezmény folyósítása céljából, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges mértékben, a jelen nyilatkozattal
igényelt kedvezmény biztosításának, illetve ellenőrzésének időszakára, de legfeljebb az igénylés benyújtásától számított 5. naptári
év végéig a tanulói, illetve szülői személyes adatok iskola általi kezeléséhez.
Dátum: ....................................
..................................................................
szülő (törvényes képviselő) vagy nagykorú tanuló aláírása

Az iskola tölti ki!
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához, illetőleg a normatív kedvezményen túli további
étkezési támogatáshoz a szükséges okiratok bemutatása megtörtént:
igen - nem.
(Amennyiben a szülő (törvényes képviselő) vagy nagykorú tanuló nem jelölte meg, hogy a jogosultság
fennállásának igazolása a felmérésnél későbbi időpontban tud megtörténni.)
Kelt: .......................................................
...........................................................
iskola igazgatójának aláírása

Tisztelt Szülők!

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jogosultsági szempontokat és ennek megfelelően küldje be
igényét 2020. augusztus 25-én és 26-án.
KÉRJÜK, HOGY JOGOSULTSÁGI IGÉNYEIKET AZ ALÁBBI, KÉZJEGYÜKKEL
ELLÁTOTT DOKUMENTUMOK VAGY ALÁÍRT FÉNYMÁSOLATUK
BEKÜLDÉSÉVEL
IGAZOLJÁK (amennyiben több gyermekük is iskolánkba jár, kérjük a megfelelő számú aláírt fénymásolatot
beküldeni):
a) tartósan beteg – szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló
igazolás,
b) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén (a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,) - a szakértői bizottság szakvéleménye,
c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él

- családi pótlék

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult

- családi pótlék.

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
- erről szóló határozat
f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül.
A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal
elhelyezett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény (2013. évi CCXXXII. Törvény).
- A gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a 17/2014
(III.12.) EMMI rendelet 11. melléklete szerint kiállított igazolás.
Az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot
igazoló iratokat vagy az igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való jogosultság későbbi
időpontban történő igazolásáról.
A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként bérjegyzéket vagy lakossági folyószámla-kivonatot
fogadhatunk el, amelyeket kérünk aláírni! A lakossági folyószámlán szerepeljen az azonosításhoz
szükséges név, a családi pótlék igazolásának sora, a többi rész kitakarható!
Az igénylő az általa közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget visel.
Megértésüket és támogató együttműködésüket megköszönve:
Győr, 2020. augusztus 17.
Váradi József s.k.
intézményvezető

