
 

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 azzal, hogy a dokumentumok 

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 (jelen tájékoztató mellékletét 

képezi) 

d) Nevelésbe vett gyermek:  

a gyermek elhelyezéséről rendelkező határozat  

f) az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés elbírálása során figyelembe veendő kötelező 

legkisebb munkabér 2017. január 1-től bruttó 127.500,- Ft, amely személyi jövedelemadóval, 

járulékokkal csökkentett összege 84.788,-Ft. Amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át, azaz 

2017. évben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 110.224,- 

Ft-ot. 

Ha a gyermek betegség, 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, 2017. 09.01. 
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