
Iktsz.: 119/2017. 

Kedves Szülők! 
 

Tájékoztatjuk Önöket az iskolai étkezés 2017/18 tanévre vonatkozó gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ügyintézésről. A tanuló 

étkezésének ügyintézése kizárólag az óvodában történik!  

1. Az étkezés megrendelése előzetesen történik, egy tanévre vonatkozik.  

2. Az étkezésben történt változást írásban kell jelezni. 

3. Az étkezés díját 1 hónapra előre kell kifizetni.  

4. Étkezések lemondása 

 

Ügyintézés menete: 

Szeptember 1-től annak a gyermeknek biztosítjuk az étkezést, akit 2017. augusztus 21-31. közötti beíratnak, és nincs étkezési 

díjtartozása, vagy díjtartozását a szülő/törvényes képviselő a beiratkozáskor kifizeti. Az esetleges tartozás összege szerepel a minden 

hónapban kiadott személyre szóló értesítőn. 

A konyha közétkeztetést végez, a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendeletben (a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról) foglaltaknak megfelelően. 

 

Beiratkozás: 

1. Beíratás ügyében kizárólag a fizetésre kötelezett (szülő/törvényes képviselő) személyesen járhat el. 

2. A beiratkozást a 8. sz. melléklet* pontos kitöltése szükséges - függetlenül attól, hogy jár-e ingyenes-, vagy kedvezményes 

étkezés. 

a. az ingyenes, vagy kedvezményes gyermekétkezést a gyermekvédelmi törvény előírásának megfelelően tudjuk 

biztosítani, (RGYK – határozat bemutatása); 

b. a jogszerűséget a szülő büntetőjogi felelősségi nyilatkozatával igazolja; 

c. a hiányosan/pontatlanul kitöltött nyilatkozat esetén az ingyenességet, vagy kedvezményt nem tudjuk biztosítani. 

3. A szülőnek egy nyilatkozatot kell kitölteni, akkor, ha több gyermeke is az etyeki iskolába jár, és azonos jogcímen igényli 

az ingyenességet, vagy kedvezményes étkezést. 

4. Szülő kötelessége az év közbeni változás bejelentése 15 napon belül: 

a. gyermekszám változás esetében; 

b. RGYK - határozat változás esetében (másolati példány); 

c. lakcímváltozás esetében; 

d. egyéb esetben. 

5. Tartós betegség igazolás szükséges 

a. csak saját jogon beteg tanulóra vehető igénybe. 

6. Az ingyenesség, vagy kedvezményesség időpontja legkorábban az igazoló dokumentum kiadásának a kezdő napjától 

vehető igénybe.  

 

Kedvezmények 

1. Ingyenesség: 

a. RGYK 

b. nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 

2. 50% normatív kedvezmény 

a. a családban 3, vagy több gyermek van 

b. tartós beteg vagy fogyatékos gyermek (csak saját jogon vehető igénybe) 

3. Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe. 

 

Étkezések lemondása 

1. A tanuló iskolából történő távolléte idejére az étkezés lemondható.  

2. Az étkezés lemondása személyesen, telefonon, vagy e-mailben történhet. A térítési díj jóváírása a következő naptól 

lehetséges, tehát tárgynapot lemondani nem lehet. 

3. A be nem jelentett hiányzás esetén a szülő visszatérítésre nem tarthat igényt. A megbetegedés első napjára igényelt ebéd 

visszatérítésére nincs lehetőség. 

4. A szülőnek kötelessége bejelenteni azt, hogy mikortól veszi újra igénybe az étkeztetést. 

5. A normatív (ingyenes, vagy kedvezményes) támogatásban részesülő gyermek szülője is köteles a hiányzási napokra eső 

étkezést lemondani. 

 

Tájékoztató levelem elkészítésekor a következő jogszabályokat vettem figyelembe:  

 

1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; 

2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről; 

328/2011. (XII.29.) kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról. 

Etyek, 2017. június 7.    .     Bősz Zsuzsanna sk. 

 



*: 328/2011. (XII.29.) kormányrendelet. 

8. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

NYILATKOZAT 
 

a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetés igénybevételéhez 

 

 

1.     Alulírott ........................... (születési név: .............................., születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ............ ..................) 

.............................................................................................................. szám alatti lakos, mint a 

1.1. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: .... ...............................................), 

1.2. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),*  

1.3. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: .... ...............................................),* 

szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés 

igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):** 

 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év .................. hónap ...... napjától, 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, 

c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,*** 

d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy 

e) utógondozói ellátásban részesül. 

 

2.     Az étkeztetés biztosítását 

o    kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy 

o    a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy 

o    a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy 

o    kollégiumi, externátusi ellátás esetén a következő étkezések: 

…………………………………………………………………… 

vonatkozásában kérem. 

 

3.     Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra tekintettel: 

………………………………………….................... 

 

4.     Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben 

szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. 

 

Dátum: ................................................ 

....................................................  

az ellátást igénylő (szülő,  

más törvényes képviselő,  

nevelésbe vett gyermek esetén  

az ellátást nyújtó nevelőszülő, 

intézményvezető, 

utógondozói ellátott fiatal felnőtt esetén  

az ellátást igénylő) aláírása 

 

* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a szülő/más 

törvényes képviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A 

gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetőek. 

** A megfelelő pont jelölendő! 

*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy 

felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 

gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett 

gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt. 


