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T Á J É K O Z T A T Ó 
az egyedi térítési díjtámogatásról 

 

Az egyedi térítési díjtámogatásra való jogosultság feltételeit, a támogatás mértékét, a 
folyósítás szabályait Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési 
támogatásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 
 
Az egyedi térítési díjtámogatás a szociálisan rászorult szolnoki lakóhellyel rendelkező 
gyermeknek az étkezési térítési díj viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  
 

Az egyedi térítési díjtámogatás jogosultsági feltételei 

 Az egyedi térítési díjtámogatás adható a Szolnok városában bejelentett lakóhellyel 
rendelkező gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 275%-át (78 375 
Ft-ot) 

Az egyedi térítési díjtámogatás mértéke 

 Az egyedi térítési díjtámogatás mértéke a kérelem benyújtásának időpontjában 
érvényes, normatív kedvezménnyel csökkentett intézményi térítési díj 
 
a) 50%-a, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57 000 Ft-ot), 
b) 25%-a, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja az öregségi           

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57 000 Ft-ot). 
c) 100%-a, ha a gyámhatóság a gyermeket védelembe vette és a szülőt kötelezte 

arra, hogy gyermeke folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni 
ellátását. 

 
  Az egyedi térítési díjtámogatás időtartama 
 

A polgármester az egyedi térítési díjtámogatást a tanévre, nevelési évre állapítja meg. 
 A tanév, nevelési év közben benyújtott igények elbírálása esetén az egyedi térítési 
díjtámogatást  
 a) szeptember 30-ig történő benyújtás esetén szeptember 1. napjától, 
 b) szeptember hónapot követő benyújtás esetén a kérelem benyújtását követő hónap 1. 
napjától  
 a tanítási, nevelési év végéig kell megállapítani. 
 

Védelembe vett gyermek esetében, a jogosultság kezdő napja a védelembe vételi 
határozat dátuma, a jogosultság megszüntetésének időpontja a tanév, illetve nevelési év vége 
vagy a védelembe vételt megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napja. 
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Az egyedi térítési díjtámogatás folyósítása 
 
A megállapított települési egyedi térítési díjtámogatás összege az ellátást biztosító 
intézmény részére kerül átutalásra, kivéve a nem intézményben étkező ételallergiás gyermek 
esetén, ez estben a megállapított támogatás összege az ételallergiás gyermeket nevelő szülő, 
gondviselő részére kerül kiutalásra. 

 

Kérelem benyújtása 

 Az egyedi térítési díjtámogatás iránti kérelmek benyújtására szeptember 1. napjától a 
következő év május 31. napjáig van lehetőség. 

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány beszerezhető Szolnok Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán (Szolnok, Kossuth tér 1.), 
illetve a Belvárosi Ügyfélközpontnál (Szolnok, Kossuth tér 9.). 

A kitöltött kérelem év közben folyamatosan - a szükséges igazolásokkal felszerelve - 
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán 
nyújtható be ügyfélfogadási időben, illetve postai úton. 

A kérelemhez csatolni kell a nyomtatvány 3. oldalán felsorolt igazolásokat 
(jövedelemigazolást, gyermek elhelyezéséről szóló jegyzőkönyvet, bírósági végzést, stb.) 
 
 

Elérhetőségek: 

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  
Humán Igazgatóság 
Szociális Támogatások Osztálya  
Szolnok, Kossuth tér 1. földszint 
 
Telefon: 56/503-581, 582, 583, 584 
 
ügyfélfogadási idő:  hétfő: 13-16-ig 
 szerda: 8-16-ig 
 péntek: 8-12-ig 

 


