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Tájékoztató a gyermekétkeztetésről 
 

Tisztelt Szülő/Gondviselő! 
 

Az Önkormányzat gyermekétkeztetésről szóló helyi rendelete 2015. március 1. napján lépett hatályba, 
amely átláthatóan, egységes rendszerben és szerkezetben rögzíti a gyermekétkeztetés helyi szabályait, 
ezzel biztosítva az étkezést igénylők illetve az étkezési térítési díj fizetésre kötelezettek egyértelmű 
tájékoztatását.  
 
A bölcsődében csak egész napos ellátást lehet igénybe venni. Az óvodában az egész napos ellátást 
igénybe vevők esetén az étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) igénybe vétele kötelező. Az iskolában az 
egész napos (1.-8. osztályos tanuló, aki legalább napi hat órát folyamatosan az iskolában tartózkodik és 
tanítás után napköziben vagy tanulószobában tanulnak) rendszerben tanulók esetében az ebéd 
igénybevétele kötelező, a tízórai és az uzsonna választható. 
Az étkezést az egész napos ellátásban részt vevőknek igényelni kell írásban, a mellékelt 
formanyomtatványon (kérelmen), amely tartalmazza a kötelezően csatolandó melléleteket is.  
 
Az iskolában a nem egész napos rendszerben tanuló gyermekek részére a szülő/gondviselő ebédet 
igényelhet. Ebben az esetben az étkezés (ebéd) igénybevételére vonatkozó jogviszony a befizetéssel 
jön létre (nem kell írásban igényelni), amennyiben a megadott határideig nem fizeti meg - az arra 
kötelezett - az étkezési térítési díjat, akkor nem igényel gyermeke részére ebédet a következő hónapra.  
 
Az étkezés igénybevételére vonatkozó kérelmet – a mellékelt formanyomtatványon - a Humán 
Szolgáltató Központ (továbbiakban: HSZK) intézményvezetője részére kell benyújtani, óvodások esetén 
az óvoda vezetőjének kell átadni. Ameddig a kérelemhez a normatív kedvezményre, önkormányzati 
étkezési támogatásra jogosító dokumentumok nem kerülnek csatolásra, illetve a nem egész napos 
ellátásban részt vevők befizetéskor nem mutatják be, addig a gyermek csak teljes áron étkezhet. 
 
Az étkezésért fizetendő térítési díjat előre kell megfizetni, a tárgyhónapot megelőző hónap 20. 
napjáig:  

 személyesen a Sodexo irodában (Dunakeszi, Bajcsy-Zsilinszky u. 32.) készpénzben vagy 
banki terminálon keresztül (hétfő 07:00-14:00, kedd 08:00-14:00, szerda 10:00.18:30, 
csütörtök 08:00-16:00, péntek 08:00-12:00) vagy  

 átutalással a 14100196-20941749-02000008 számlaszámra történő utalással (megjelölve a 
gyermek nevét, intézményét és csoportját). 
 

Az étkezést lemondani a lemondással érintett napot megelőző nap reggel 9 óráig lehet a HSZK-nál 
telefonon (06/-27-349-575/107-es mellék, 06-70-699-4970) vagy személyesen (Dunakeszi, Bajcsy-
Zsilinszky u. 32.) illetve e-mailben etkezesmodositas@gmail.com 
 
Amennyiben az étkezési térítési díj fizetésre kötelezettnek - az egész napos ellátásban részt vevő 
gyermeke után – 60 napon túli hátraléka keletkezik, az étkezés biztosítása gyermeke részére a rendelet 
értelmében megszűnik. Az étkezési térítési díj hátralék behajtásáról az Önkormányzat intézkedik. 
 
Amennyiben a normatív kedvezményre, az önkormányzati étkezési támogatásra való jogosultságban 
változás következik be, úgy azt köteles a jogosult 15. napon belül írásban bejelenteni, ha e 
kötelezettségének nem tesz eleget a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt köteles visszafizetni. 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) 
bekezdésében foglaltak alapján:  

 100%-os normatív kedvezményben (ingyenes étkeztetésben) részesülnek a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult szociálisan rászoruló, nehéz anyagi körülmények között 
élő családok gyermekei a bölcsődés kortól az általános iskola befejezéséig (1-8. osztályos tanulók),  

 50%-os normatív kedvezményben (félárú étkeztetésben) részesülnek a három vagy 
többgyermekes családok gyermekei, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, valamint a 
nappali középiskolai tanulmányokat folytató rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők. 

 
Az Önkormányzat - helyi rendeletében szabályozottak szerint, évek óta - azokat a családokat, akik a 
100%-os vagy az 50%-os normatív kedvezményre nem jogosultak, de anyagi körülményeik, 
szociális helyzetük indokolja 50%-os étkezési támogatásban részesítheti. Ezek alapján az 50%-
os normatív kedvezményben részesülők további 50%-os támogatást kaphatnak az 
Önkormányzattól, így ingyenesen, akik nem jogosultak normatív kedvezmény igénybevételére fél áron 
étkezhetnek. 
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