
 

Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről 

 

21/C. § (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére a déli meleg főétkezést 

a) a hátrányos helyzetű gyermek  és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és  

b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.      
   

A Gyvt. végrehajtására kiadott, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. 

(XII.29.) Korm. rendelet 17. § (2) b) szerint a térítési díj fizetésére kötelezett az ingyenes gyermekétkeztetés 

igénybevételéhez a Korm. rendelet 8. sz. mellékletét képező nyilatkozatot nyújtja be az intézmény felé. A 

17. § (3): A kötelezett egy nyilatkozatot nyújt be, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után azonos 

jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést. 

 

A nyilatkozat mellé a Kormányrendelet 18. §-ában előírt bizonyítékok csatolása is szükséges, így: 

 a gyermekvédelmi kedvezményre jogosító hatósági határozat, 

 a nevelésbe vett státuszt, illetve fiatal felnőtt utógondozása esetén megállapító határozat és a 

kormányrendelet 9. sz. melléklet szerinti igazolás kitöltése a gondozási helyet biztosító intézmény 

vezetője részéről  

 a hátrányos helyzetet megállapító hatósági határozat, 

 a c) pont jogcím megjelölése esetén a kötelezett nyilatkozata a Gyvt.21/B.§ (3) bekezdésben 

meghatározott gyermekek számáról. A gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének 

a változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. 

 Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első 

napjától kell megfizetni. Figyelem: a 8. sz. mellékletben a gyermekek felsorolása csak az intézménynél 

történő étkezést igénybe vevőkre vonatkozik!  

 a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata, ennek hiányában  

- tartós betegség esetén szakorvosi igazolás, 

- fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 

végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti 

szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye, 

7/A. §  (1)  A sajátos nevelési igényű tanuló esetében a családi pótléknak a Cst. 8..§ (1) 

bekezdés b)pontjában meghatározott magasabb életkorig való folyósításához a tanulói 

jogviszony fennállásának igazolása mellett a jogosult írásban bejelenti az ellátást folyósító 

szervnek* a sajátos nevelési igény tényét megállapító, pedagógiai szakszolgálatként 

működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos 

szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság megnevezését és címét, valamint 

a szakértői vélemény számát és annak érvényességét 

*2017. január 1.változás: a járási hivatalnak 

 a kedvezményes diétás étkezési igény esetén a tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás  
 

A Korm. rendelet rögzíti a kedvezmény nyújtásának feltételein túl a jogosultság kezdő időpontját is: 

 hatósági határozat esetén a jogosító időszak kezdő napja,  

három, vagy több gyermeket nevelő családban a változás bejelentését követő hó első napja,  

egyéb esetben az azok igénybevételére jogosító feltétel fennállásának az intézményvezető 

részére történő bejelentését, illetve igazolását követő nap   
 

 18/A. §: (1) Az ellátás igénylése során a 17. és 18. § szerinti dokumentumok másolatként is benyújthatók, 

feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek. 

(2) Nem szükséges ismételten benyújtani a 17. és 18. § szerinti dokumentumokat, amennyiben az igénylő 

ugyanannál a többcélú vagy közös igazgatású intézménynél igényel más gyermekjóléti alapellátást, ahol jelenleg 

is ellátásban részesül, feltéve, hogy a dokumentumok három hónapnál nem régebbiek. 

(2a) A kötelezettnek a nevelési év, tanítási év kezdetén nem kell ismételten benyújtania a 18. § szerinti 

dokumentumokat, ha az azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem került sor. 

(3) Az (1)-(2a) bekezdés szerinti esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve 

korábban csatolt dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás. 
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