
1997. évi XXXI. törvény 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 

Gyermekétkeztetés 

21. § (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell 

biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a 

gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá 

tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére 

a) a bölcsődében, 

b) az óvodában, 

c) a nyári napközis otthonban, 

d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban, 

e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen 

nem rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos 

gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok 

nappali intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi 

gyermekétkeztetés], 

g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az 

iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése 

szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei 

gyermekétkeztetés). 

(2) Az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e 

feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye 

szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet. 

Intézményi gyermekétkeztetés 

21/A. § (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi 

gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben 

a) a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli 

főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést, 

b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai 

tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli 

meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést 

kell biztosítani. 

(2) Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit 

nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja 

a) a települési önkormányzat 

aa) az általa fenntartott bölcsődében és óvodában, továbbá 

ab) a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami 



szakképzési és felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: köznevelési 

fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben, 

b) az egyházi és a nem állami fenntartó az általa fenntartott nem bentlakásos intézményben, 

c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben. 

(4) A bentlakásos intézményben az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell 

a) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést, 

és 

b) az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora 

főétkezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket. 

(5) A (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja 

a) a szakosított szociális ellátást nyújtó és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény az 

intézményben elhelyezett gyermekek részére, 

b) a települési önkormányzat a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által 

fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére, 

c) az elhelyezést nyújtó intézmény fenntartója a b) pont alá nem tartozó bentlakásos 

nevelési-oktatási intézményben elhelyezett gyermekek részére. 

(6) A főváros közigazgatási területén lévő tankerületekben a köznevelési fenntartó által 

fenntartott nevelési-oktatási intézményben - a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában 

álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével - az (1) és a (4) bekezdés 

szerinti gyermekétkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat 

köteles biztosítani az (1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést azon nevelési-oktatási 

intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik. 

Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 

21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani 

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) 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 vagy 

ae) nevelésbe vették; 

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

bb) nevelésbe vették; 

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az 

Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el; 

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 

ha 

da) nevelésbe vették, vagy 

db) utógondozói ellátásban részesül. 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív 



kedvezményével kell biztosítani 

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 

ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes 

intézményi gyermekétkeztetésben; 

c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermek számára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes 

intézményi gyermekétkeztetésben. 

(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell 

figyelembe venni 

a) a tizennyolc éven aluli, 

b) a huszonöt 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, és 

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 

gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a 

nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő 

fiatal felnőttet. 

(4) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a kérelem 

benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni 

az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

b) a (3) bekezdés szerinti gyermeket, 

c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő 

vagy házastársa által eltartott rokont. 

(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti 

az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság 

megállapítását, ha az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek 

tekintetében fennállnak. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a (2) bekezdés b) pontja 

szerinti esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló 

gyermekeknek a számát össze kell adni. A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a 

családbafogadó gyámot is érteni kell. 

(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy 

jogcímen vehető igénybe. 

(7) Ha a tanuló - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - 

tanulószerződése alapján már jogosult ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre, 

ugyanazon étkeztetés tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti ingyenes és kedvezményes 

intézményi gyermekétkeztetést nem veheti igénybe. 

(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes 

hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem 

jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre. 

(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali 

rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. 



Szünidei gyermekétkeztetés 

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. 

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja 

szerinti esetben 

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei 

ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi 

munkanapon, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső 

valamennyi munkanapon, 

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott 

tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 

köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének 

megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 

---->>----->>--<<-----<<---- 

Térítési díj 

146. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek 

átmeneti gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás 

keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell 

fizetni. 

(2) Az e törvényben meghatározottak szerint a térítési díjat 

a) az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult, 

b) az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más 

törvényes képviselő, 

c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő 

(az a)-c) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett) az intézménynek fizeti meg. 

147. § (1) A fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési 

díját, ami - a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi 

költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat 

több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell 

meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek 

arányában történő megosztásával. 

(2) A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek 

gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban 

együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre 

vonatkozóan. 



(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell 

megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a 

tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 

(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály 

szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

148. § (1) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) 

az intézményvezető, a szolgáltatást vezető vagy a működtető (a továbbiakban együtt: 

intézményvezető) konkrét összegben állapítja meg. 

(2) A bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető a 151. § (4) bekezdés alapján megállapítja a 

bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, 

valamint emellett - a fenntartó döntésétől függően - a bölcsődei ellátás keretében nyújtott 

gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat. 

(3) Az intézményvezető a kötelezettet írásban tájékoztatja a személyi térítési díj összegéről 

a) a gyermekek napközbeni ellátása esetén a megállapodás megkötésekor, 

b) a gyermekek átmeneti gondozása és utógondozói ellátás esetén legkésőbb az ellátás 

igénybevételétől számított harminc napon belül. 

(4) A személyi térítési díj - a gyermekétkeztetés kivételével - nem haladhatja meg az intézményi 

térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a 

személyi térítési díj összege nulla. 

(5) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében, más 

fenntartó esetén a fenntartó képviseletére jogosult testület, személy írásbeli döntésében foglaltak 

szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi viszonyai ezt indokolttá 

teszik. 

(6) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését 

kéri, a (3) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz 

fordulhat. 

(7) Ha a kötelezett a személyi térítési díj egyházi fenntartó vagy nem állami fenntartó által 

megállapított összegét vitatja, a bíróságtól kérheti a személyi térítési díj megállapítását. A bíróság 

jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni. 

(8) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, 

kivéve, ha a kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben szabályozott 

díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni. A kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot 

megelőző időszakra vonatkozóan az új térítési díj megfizetésére. 

(9) A térítési díj meg nem fizetése esetén késedelmi pótlék nem állapítható meg. 

(10) A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi 

térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell a 150. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat 

alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön 

előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné meg. 

(10a) A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára 

megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését. Ebben az esetben 

nem kell a 150. § (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az 

ellátást ilyen módon igénylő ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett 

nem tenné meg. 

(11) A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban nem részesülő 

fenntartó esetén a 147. §-t, a 148. § (4) bekezdését és a 150. §-t nem kell alkalmazni. 

149. § Térítésmentesen kell biztosítani a 40. § (1)-(3) bekezdés szerinti gyermekjóléti 

szolgáltatást, amely esetben intézményi térítési díjat sem kell megállapítani. 



150. § (1) A személyi térítési díj megállapításánál 

a) utógondozói ellátás esetében az igénybe vevő fiatal felnőtt rendszeres havi jövedelmét, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása esetében a gyermek 

családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet 

kell figyelembe venni. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott egy főre jutó jövedelem megállapításánál a 19. § 

(4) bekezdés a)-e) pontjában felsorolt személyek jövedelmét kell figyelembe venni. 

(3) A személyi térítési díj összege igénybe vevőnként nem haladhatja meg az (1) bekezdésben 

meghatározott jövedelem 

a) 50%-át családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetén, 

b) 25%-át bölcsőde esetén, ha a fenntartó a bölcsődei ellátás keretében biztosított 

gyermekétkeztetés mellett a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapít 

személyi térítési díjat, 

c) 20%-át az a) és b) pont, valamint a 151.21. § alá nem tartozó egyéb gyermekek napközbeni 

ellátása esetén, 

d) 50%-át átmeneti gondozás esetén, 

e) 30%-át a fiatal felnőtt utógondozói ellátása esetén. 

(4) A családok átmeneti otthona esetében a szolgáltatást a gyermekkel együtt igénybe vevő szülő 

és nagykorú testvér számára is személyi térítési díjat kell megállapítani a (3) bekezdés d) 

pontjának figyelembevételével. 

(5) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett 

jövedelemmel nem rendelkezik. 

(6) Bölcsőde esetében 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, 

b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 

c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének, 

d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban 

elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek 

gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj - a 

151.21/B. § (5) (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - csak az étkezésért kérhető. A c) 

pont szerinti gyermekszámot a 151.21/B. § (10) (3) bekezdésében foglaltak szerint kell 

meghatározni. 

151. § (1)-A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni(2e) 

a) a bölcsődében, hetes bölcsődében, 

b) az óvodában, 

c) a nyári napközis otthonban, 

d) az általános és középiskolai kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi ellátásban, 

e) az általános iskolai, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik - 

középfokú iskolai menzai ellátás keretében, 

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos 

gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok 

nappali intézményében, 

g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 

nyújtott étkeztetésre. 

(2) Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a tanulók 

számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon 

a) a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, 



b) a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában, illetve a közigazgatási 

területén az állami intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és 

felnőttképzési szerv által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, 

c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben 

biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. 

(2a) Ha a gyermek, tanuló szakosított szociális ellátást nyújtó, gyermekvédelmi szakellátást 

nyújtó vagy bentlakásos nevelési-oktatási intézményben van elhelyezve, a (2) bekezdésben 

szereplő napokon kívül, valamint a déli meleg főétkezésen és a két további étkezésen felül a 

gyermekek, tanulók számára az étkeztetést az elhelyezést nyújtó intézmény fenntartója 

biztosítja, a (2b) bekezdésben foglaltak kivételével. 

(2b) A települési önkormányzat biztosítja a közigazgatási területén az állami 

intézményfenntartó központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által 

fenntartott kollégiumban a (2) bekezdésben foglalt étkezésen kívüli további étkezést. 

(2c) A főváros közigazgatási területén lévő tankerületekben az állami intézményfenntartó 

központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott 

nevelési-oktatási intézményben - a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló 

ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével - a (2) és a (2b) bekezdés 

szerinti étkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat köteles 

biztosítani a (2) és a (2b) bekezdés szerinti étkeztetést azon nevelési-oktatási intézményben, 

amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik. 

(2d) Az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a 

közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól 

hozzájárulást kérhet. 

(2e) Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az 

étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 

(2f) Ha a (2),21/A. a (2b) § (1), (4) és a (2c) bekezdés (6) bekezdése szerinti gyermekétkeztetést a 

települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat 

állapítja meg. 

(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének 

egy ellátottra jutó napi összege. 

(3a) Ha a fenntartó vagy a települési önkormányzat a gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás 

útján biztosítja, az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító 

szolgáltató köteles elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő 

nyersanyagköltséget. 

(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi 

összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, 

valamint az (5) és (5a) bekezdésben 21/B. §-ban megjelölt normatív kedvezményeknek a 

figyelembevételével állapítja meg. Ha a fenntartó kizárólag a bölcsődei ellátás keretében 

biztosított gyermekétkeztetésre állapít meg személyi térítési díjat, a személyi térítési díj 

meghatározásánál a 150. § (1)-(3) bekezdését nem kell alkalmazni. 

(4a) Ha az étkeztetési feladatot települési önkormányzat látja el, a (4) bekezdés alkalmazásában 

intézményvezető alatt a települési önkormányzat azon intézményének vezetőjét kell érteni, amely 

a gyermekétkeztetést biztosítja. Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak 

csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díj összegéről történő értesítés 

kézhezvételétől számított nyolc napon belül a települési önkormányzathoz fordulhat. Ha a 

települési önkormányzat intézmény közreműködése nélkül biztosítja a gyermekétkeztetést, a 

személyi térítési díj megállapítására, annak vitatására, csökkentésére és elengedésére vonatkozó 



szabályokat rendeletében állapítja meg. 

(5)-A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell 

biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)(8) 

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) 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, vagy 

ae) nevelésbe vették; 

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

bb) nevelésbe vették; 

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. 

hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el; 

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha 

da) nevelésbe vették, vagy 

db) utógondozói ellátásban részesül. 

(5a) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként 

kell biztosítani (a továbbiakban: kedvezményes étkezés) 

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

b) 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, feltéve, 

hogy az (5) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes 

étkezésben; 

c) az (5) bekezdés b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 

után, feltéve, hogy az (5) bekezdés b)-d) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes 

étkezésben. 

(5b) Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni. 

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 

(7) Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre - a 

szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulószerződése alapján már 

jogosult. 

(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes 

hatállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali 

rendszerű iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után 

nem vehető igénybe a normatív kedvezmény. 

(9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve - ha a gyermek nem állami 

fenntartású nevelési-oktatási intézményben részesül étkezésben - a nevelési-oktatási intézmény 



vezetője - a nem állami fenntartó által megállapított szabályok keretei között - a gyermek egyéni 

rászorultsága alapján 21/B. §-ban foglaltakon kívül, illetve a 21/C. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti gyermekek számára további gyermekenkénti étkeztetési kedvezményt állapíthat meg. 

(10)-Az (5) bekezdés a) pont ac) alpontja és az (5a) bekezdés b) pontja szerinti normatív 

kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni(11) 

a) a tizennyolc éven aluli, 

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban 

részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és 

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 

gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a 

nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő 

fiatal felnőttet. 

(10a) Az (5) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a 

kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő családtagként kell 

figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező 

a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

b) (10) bekezdés szerinti gyermeket, 

c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő 

vagy házastársa által eltartott rokont. 

(10b) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is 

kérheti az ingyenes vagy kedvezményes étkezésre való jogosultság megállapítását, ha az (5) 

vagy (5a) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében 

fennállnak. Az (5) bekezdés a) pont ac) alpontja és az (5a) bekezdés b) pontja szerinti 

esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek 

a számát össze kell adni. A (10a) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó 

gyámot is érteni kell. 

(11) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele 

befejezéséig kell biztosítani. 

(12) Gyermekétkeztetés esetén a 146. §-t, a 147. § (4) bekezdését, a 148. § (1), (4), (5), (8) és (9) 

bekezdését alkalmazni kell. 

---->>----->>--<<-----<<---- 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 

térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

3/A. Gyermekétkeztetés 

13. § (1) Ha a az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a 

gyermek nem veszi igénybe, a kötelezett az intézmény vezetőjénél, a szünidei gyermekétkeztetést 

biztosítónál bejelenti 

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint 



b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi 

igénybe újból a gyermekétkeztetést. 

(1a) Ha az intézmény házirendje vagy az étkeztetésre vonatkozó szabályzata kedvezőbben nem 

rendelkezik, a kötelezett az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentést követő naptól a 

távolmaradás idejére mentesül a az intézményi gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj 

fizetésének kötelezettsége alól. 

(2) A Az intézményi gyermekétkeztetés személyi térítési díjának előre történő megfizetése 

esetén, ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, 

úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a 

fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg 

különbözetét visszamenőleg kell megfizetni. 

(3) Helyettes szülőnél vagy gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett gyermek esetében a 

gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított intézményi gyermekétkeztetésért a személyi 

térítési díjat a helyettes szülő vagy a gyermekek átmeneti otthona fizeti meg. 

(4) Családok átmeneti otthonában elhelyezett gyermek esetében a gyermekek napközbeni ellátása 

keretében biztosított intézményi gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat, ha a családok 

átmeneti otthona 

a) teljes körű ellátást biztosít, a családok átmeneti otthona, 

b) szükség szerinti ellátást biztosít, a szülő 

fizeti meg. 

(5) Az intézményvezető az intézményi gyermekétkeztetés, a települési önkormányzat a szünidei 

gyermekétkeztetés igénybevételét a 4. melléklet szerint dokumentálja. 

(6) Az intézmény vezetője a az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 

normatív kedvezményeiről feltételeiről, a szünidei gyermekétkeztetésről és azok 

igénybevételének az igénybevétel módjáról tájékoztatja a kötelezettet 

a) a beíratáskor, 

b) az ellátás igénybevételének megkezdésekor, és 

c) a normatív kedvezmények az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 

feltételeinek megváltozásakor. 

13/A. § (1) A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a 

gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye 

szerinti települési önkormányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: 

települési önkormányzat) a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának 

megszervezéséről gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így 

különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel 

elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható. 

(2) A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek 

előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel 

elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által 

megbízott személy számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem kerül sor, akkor az étel másik, 

a Gyvt. 21/C. §-ában foglaltaknak megfelelő gyermek számára átadható helyben történő 

elfogyasztásra vagy elvitel formájában. 

(3) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést 

a) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási 

szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda 

zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), 

és 



b) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet 

időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei 

ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a 

továbbiakban együtt: nyári szünet) 

szervezi meg. 

(4) A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka a gyermek más településen 

történő táborozása vagy más okból való akadályoztatása esetén az adott gyermek 

tekintetében a (3) bekezdésében meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet. 

(5) A szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a települési önkormányzat szabadidős 

programot biztosíthat a gyermekek számára, különösen a nyári szünet időtartama alatt. 

13/B. § (1) A települési önkormányzat jegyzője írásban tájékoztatja azon hátrányos 

helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét (a 13/B. § alkalmazásában a 

továbbiakban együtt: jogosult), akinek gyermeke tekintetében a hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos helyzet az adott év 

a) szeptember 1-jén fennáll, az évközi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés 

igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei 

gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról minden év 

szeptember 15-éig, 

b) május 1-jén fennáll, a nyári szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés 

igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei 

gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról minden év május 

15-éig. 

(2) A települési önkormányzat jegyzője, ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetét 

a) az adott év szeptember 1-je és a következő év április 30-a között állapította meg, a 

hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával egyidejűleg tájékoztatja a 

jogosultat az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakról, 

b) az adott év május 1-je és augusztus 15-e között állapította meg, a hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzet megállapításával egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat az (1) bekezdés b) 

pontjában foglaltakról. 

(3) A települési önkormányzat jegyzője az (1) és (2) bekezdés szerinti tájékoztatással 

egyidejűleg megküldi a jogosultnak a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges 7. 

melléklet szerinti nyilatkozatot. Ha a jogosult több hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeket nevel, a gyermekek számának megfelelő számú nyilatkozatot kell 

számára megküldeni. 

(4) A települési önkormányzat jegyzője az (1) és (2) bekezdés szerinti tájékoztató 

kiküldésével egyidejűleg a tájékoztató címzettjeiről értesíti a család- és gyermekjóléti 

szolgálatot. 

(5) A család- és gyermekjóléti szolgálat a (4) bekezdés szerinti értesítés alapján felkeresi a 

hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot, és segítséget nyújt a jogosultnak a 7. 

melléklet szerinti nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához. 

(6) A 7. melléklet szerinti nyilatkozat - az évközi szünet időtartama kivételével - a nevelési 

év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható. 

(7) A települési önkormányzat jegyzője minden egyes szünidei gyermekétkeztetés 

megkezdése előtt a helyben szokásos módon, valamint az intézményi gyermekétkeztetést 



biztosító intézményeken keresztül felhívja a jogosultak figyelmét a szünidei 

gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére. 

(8) A települési önkormányzat jegyzője az adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése 

előtt vizsgálja, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzete az azt megállapító határozat alapján fennáll-e. Ha a gyermek hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 

harmincadik napon fennállt, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennállónak kell 

tekinteni. 

(9) Ha a települési önkormányzat jegyzője azt állapítja meg, hogy a gyermek nem jogosult a 

szünidei gyermekétkeztetésre, erről írásban értesíti a szünidei gyermekétkeztetést igénylő 

szülőt, más törvényes képviselőt. 

6. A térítési díj befizetése és ellenőrzése 

16. § (1) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként - ha a települési 

önkormányzat vagy a megállapodás másként nem rendelkezik - 

a) bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet és intézményi gyermekétkeztetés esetén 

a tárgyhónap 10. napjáig, 

b) házi gyermekfelügyelet, átmeneti gondozás és utógondozói ellátás esetén a tárgyhónapot 

követő hónap 10. napjáig 

kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára. 

(2) Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként 

megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő 

megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő 

eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló 

díjhátralékot nyilvántartásba veszi. 

(3) A (2) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként 

tájékoztatja a fenntartót a térítésidíj-hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése 

érdekében. 

7. Az ellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok köre 

17. § (1) A személyi térítési díj megállapításához a kötelezett - a (2) bekezdésben foglalt 

kivétellel - 30 napnál nem régebbi, az 5. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot nyújt be az 

intézményvezetőnek. 

(2) A kötelezett 

a) a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes intézményi gyermekétkeztetés 

igénybevételéhez a 6. melléklet szerinti nyilatkozatot, 

b) a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti 

ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez a 8. melléklet 

szerinti nyilatkozatot és az adott jogcím igazolására a 18. §-ban előírt dokumentumot 

nyújtja be az intézményvezetőnek. 

(3) A kötelezett egy nyilatkozatot nyújt be, ha az ugyanazon intézménybe járó több 

gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést. 

18. § (1) Bölcsődei gondozás esetében a Gyvt. 150. § (6) bekezdés c) pontja szerinti 

térítésidíj-fizetési mentesség és intézményi gyermekétkeztetés esetében a Gyvt. 151.21/B. § (5) 



(2) bekezdés c) b) pontja szerinti normatív kedvezmény megállapításához be kell szerezni a 

kötelezett nyilatkozatát. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Gyvt. 151.21/B. § (10) (3) 

bekezdésben meghatározott gyermekek számát. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti gyermekek számában történt változást az intézmény vezetőjének a 

változást követő 15 napon belül írásban be kell jelenteni. 

(3) Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a (2) bekezdés 

szerinti bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni. 

(4) Ha A kötelezett - a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel - benyújtja az intézményvezetőnek a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés 

másolatát bölcsődei gondozás esetében a Gyvt. 150. § (6) bekezdés a) és d) pontjában, valamint 

továbbá gyermekétkeztetés esetében a Gyvt. 151.21/B. § (5) (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában 

és c) pontjában, valamint a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak fennállását hatósági 

döntés alapozza meg, azt be kell mutatni az intézménynek.foglalt ingyenes és kedvezményes 

gyermekétkeztetés igénybevételéhez. 

(4a) Ha a szülő, más törvényes képviselő a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 

és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 66/A. § (2) bekezdése 

alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény első alkalommal történő 

megállapításakor kérte a határozat egy példányának megküldését a gyermekétkeztetést 

biztosító intézmény számára, a határozat érvényességének időtartama alatt a határozat 

másolatát nem kell benyújtania az intézményvezetőnek. 

(4b) Ha a bölcsődei gondozás térítésmentessége a Gyvt. 150. § (6) bekezdés d) pontja 

alapján, vagy az ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság a Gyvt. 21/B. § 

(1) bekezdés b) pont bb) alpontja vagy d) pontja alapján áll fenn, a gondozási helyet 

biztosító intézmény vezetője a 9. melléklet szerinti igazolást nyújtja be az 

intézményvezetőnek. 

(5) Bölcsődei gondozásnál a Gyvt. 150. § (6) bekezdés b) pontjában, valamint intézményi 

gyermekétkeztetésnél a Gyvt. 151.21/B. § (5) (2) bekezdés d) c) pontjában foglaltak fennállását a 

magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatával, illetve tartós 

betegség esetén szakorvosi igazolással, 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 szakvéleményével kell igazolni.ennek 

hiányában 

a) tartós betegség esetén szakorvosi igazolással, 

b) 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 szakvéleményével kell igazolni. 

(5a) A fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 

fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermek ingyenes és kedvezményes 

intézményi gyermekétkeztetésének igénybevételéhez a kötelezettnek a gyermek 

fogyatékosságáról külön igazolást nem kell benyújtania. 

(6) Ha a gyermek a Gyvt. 21/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti ingyenes és kedvezményes 

intézményi gyermekétkeztetésre is jogosult, számára az ingyenes étkezésre való 

jogosultságot kell megállapítani. Ebben az esetben a kötelezettnek kizárólag az ingyenes 

étkezésre való jogosultság feltételének fennállását kell igazolnia. 

(7) Ha az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételét, 

valamint bölcsődében a gyermek gondozásának térítésmentes biztosítását 

a) a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága alapozza meg, az 



ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a térítésidíj-fizetési 

mentesség a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, 

legkorábban az ellátás igénybevételének első napjától illeti meg a kötelezettet, 

b) az a) pont alá nem tartozó feltétel fennállása alapozza meg, az ingyenes vagy 

kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és a térítésidíj-fizetési mentesség az azok 

igénybevételére jogosító feltétel fennállásának az intézményvezető részére történő 

bejelentését, illetve igazolását követő naptól illeti meg a kötelezettet. 

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. 

8. Záró rendelkezések 

19. § 

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. 

21. § A kötelezett 2015. szeptember 1-jét megelőzően is benyújthatja a 6. melléklet szerinti 

nyilatkozatot azzal, hogy a nyilatkozatban foglaltak alapján a gyermekétkeztetés normatív 

kedvezménye legkorábban 2015. szeptember 1-jétől vehető igénybe. 

22. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 

szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 431/2015. (XII. 23.) Korm. 

rendelettel megállapított 13/B. §-t a 2015/2016. nevelési évben, tanévben is alkalmazni kell 

azzal, hogy a települési önkormányzat jegyzője a 2015/2016. nevelési évben, tanévben a 

tavaszi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, 

az igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának 

időtartamáról, helyszínéről és módjáról szóló írásbeli tájékoztatást 

a) 2016. február 15-éig küldi meg azon hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének, más 

törvényes képviselőjének, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete 2016. 

február 1-jén fennáll, 

b) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával egyidejűleg küldi meg azon 

hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermek szülőjének, más törvényes képviselőjének, akinek hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetét 2016. február 1-je és március 23-a között állapítja 

meg. 


