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SAJTÓANYAG
Normatív kedvezmények igénybevétele:
egyértelműek a szükséges dokumentumok
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) örömmel segíti a nagycsaládos szülők
tájékoztatását a gyermekek gördülékeny tanévkezdésének érdekében. Köszönhető ez
annak, hogy az egyesületünk jelzéseinek a figyelembevételével az Emberi Erőforrások
Minisztériuma egyértelműen szabályozza a három vagy több gyermeket nevelő családok
esetében a gyermekétkeztetéshez és a tankönyvtámogatáshoz szükséges igazolásokat.
A tájékoztató dokumentumokat valamennyi KLIK-hez tartozó iskola megkapja; a
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételével kapcsolatos tájékoztatót
hamarosan kiküldik valamennyi gyermekétkeztetést biztosító önkormányzat számára, valamint
a Magyar Államkincstár honlapján is elérhetővé válik majd.
Tankönyvtámogatás
A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény értelmében az
iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy a három vagy több kiskorú, illetve
eltartott gyermeket nevelő családban a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre. Az
igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való
jogosultságot igazoló iratokat.
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a családi pótlék folyósításáról szóló
igazolás benyújtása szükséges. A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell
fogadni a bérjegyzéket, vagy a lakossági folyószámla kivonatot, vagy a postai
igazolószelvényt.
Az iskola igazgatójának tehát, a fentiekben foglaltaknak megfelelően a családi pótlék
folyósításáról szóló igazolásként elegendő csak egy igazolási forma bekérése a szülőtől.. A
családi pótlék folyósításáról szóló igazolásra egy alkalommal, az igénylőlap kitöltésekor kell,
hogy sor kerüljön (egy tanéven belül nem szükséges többszöri igazolás).
Gyermekétkeztetés
Az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetés jogosultsági feltételeinek fennállását a 328/2011.
(XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igazolni. A fentiek alapján az 1-8. és az azon
felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan
családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, az intézményi térítési díj 50%ának megfelelően normatív kedvezményt kell biztosítani. A kedvezmény igénybevételéhez
elegendő a Korm. rendelet alapján a kötelezett (szülő) nyilatkozata.
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A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a normatív kedvezmény megállapításához közös
háztartásban élőként figyelembe vehető gyermekek számát (tizennyolc éven aluli, huszonöt
évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy
felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, életkortól függetlenül a tartós beteg
vagy fogyatékkal élő gyermeket nevel, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett
gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói
ellátásban részesülő fiatal felnőttet).
Az irányadó jogszabályok alapján tehát a három vagy több gyermeket nevelő családok
esetében a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez szükséges és
elégséges a jogszabályban meghatározott szülő által tett nyilatkozat, azon felül további
más dokumentum, igazolás bekérésére nem kötelezhető a szülő (nem kérhető a
magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló határozat másolata, lakossági
folyószámla kivonat, postai igazolószelvény bemutatása sem).

a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöksége
Budapest, 2015. augusztus 25.
További információ:
Lódi Viktória, NOE sajtó- és titkársági referens
+36 70 318 0207 lodi.viktoria@noe.hu
Az 1987-ben alakult Egyesület jelenleg az egész országban több mint 250 helyi közösséggel és mintegy 14.000
tagcsaláddal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti. Önkénteseink száma megközelíti az
1500 főt. A NOE a családos közösségépítésen és értékőrzésen túl – melynek középpontjában a házasság és az élet
védelme, az anyaság tisztelete áll – ellátja a családok érdekvédelmét és országos, valamint helyi rendezvényein
vidám kapcsolatépítésre, szórakozásra is lehetőséget nyújt.
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