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Tisztelt Szülők! 
 
Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 
1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekétkeztetés ingyenes a bölcsődei és az óvodai 
nevelésben részesülő gyermek után, ha 

a)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
b)  tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermeket nevelnek, 
c)  olyan családban él, ahol három vagy több gyermeket nevelnek, 
d)  nevelésbe vették. 
e) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át. 
A kötelezett szülő egy nyilatkozatot nyújt be, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke 
után azonos jogcímen igényli az ingyenes gyermekétkeztetést. 

Az ingyenes gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti nyilatkozattal lehet 
igényelni (az óvoda gazdasági irodájában elérhető), melyet az intézményvezetőhöz kell 
benyújtani a jogosultságot igazoló dokumentum csatolásával.  

A nyilatkozatot a szülő bármikor benyújthatja, azonban az ingyenesség visszamenőleg csak a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén kerül megállapításra (a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, legkorábban az 
ellátás igénybevételének első napjától jár), a többi esetben a nyilatkozat intézményvezető 
részére történő benyújtását követő naptól étkezhet ingyenesen a gyermek. 
 
Nyilatkozat mellé az alábbi igazolások becsatolása szükséges, melyek másolatban is 
benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek: 

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén:  
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat  

b) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén, vagy olyan családban él,  
amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek:  
magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, ennek hiányában 

- tartós betegség esetén szakorvosi igazolás  
- fogyatékosság esetén szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 

c) Családjában három- vagy több gyermeket nevelnek:  
Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról. (melléklet) 

d) Nevelésbe vett gyermek:   a gyermek elhelyezéséről rendelkező határozat. 
f)  Az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés elbírálása során figyelembe veendő: 
   „Nyilatkozat” alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 
    legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval csökkentett összegének 130%-át  

2021.02.01-től a minimálbér nettó 130 %-a  = 144.714,- Ft. 
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Ha a gyermek betegsége vagy más ok miatt nem veszi igénybe az intézményi 
gyermekétkeztetést, azt a szülőnek le kell mondania az óvodában (az ingyenesen étkező gyermek 
szülőjének is). 

Minden kedves szülőtől kérjük, hogy a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti 
nyilatkozaton nyilatkozzék, hogy igényli, vagy nem kéri az étkezési kedvezményt gyermeke 
részére. 

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 31/2017.(XI.15.) önkormányzati rendelete, illetve annak 1. számú melléklete 
(továbbiakban: Rendelet) alapján a 2021 február 1.-jei hatállyal megállapított, a 
gyermekintézményekben nyújtott étkeztetés intézményi térítési díjairól az alábbiakban 
tájékoztatom Önöket: 
. Az Önkormányzat által a Rendeletben megállapított intézményi térítési díj nem azonos az 
ellátást igénybe vevő szülő által fizetett személyi térítési díjjal. A személyi térítési díjat a Rendelet 
szabályai és vonatkozó törvényi szabályokkal együtt általános forgalmi adóval növelt összegben 
az intézményvezető állapítja meg a normatív kedvezmények figyelembevételével. 

A gyermekétkeztetési térítési díjakat egyhavi időtartamra előre kell megfizetni 

 
A 2020. március 1. napjától visszavonásig érvényes étkezési térítési díjak az óvodában  

(napi háromszori étkezés) 
(a normatív kedvezményre való jogosultság hiányában) 

 

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási 
hellyel rendelkező gyermekek esetén:            
 
 
A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási 
hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén:      
 

 

 

Ha Ön a személyi térítési díj fent megjelölt összegét vitatja, jelen értesítés kézhezvételétől számított 8 
napon belül Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteréhez címzett és a 
Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalnál (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.) benyújtandó panasszal 
élhet. 

 

Budapest, 2021. július 22. 

 

Várhalmi Andrásné 
óvodavezető 

 

552,- Ft/nap 

613,- Ft/nap 


