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KEDVES SZÜLŐK!
Az Országgyűlés a 2015. május 27-i ülésnapján elfogadta a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés
kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII. törvényt, amelynek
rendelkezéseit 2015. szeptember 1-től kell alkalmazni.
A jogszabály meghatározza azon gyermekek körét, akiknél a gyermekétkeztetés során az
intézményi térítési díj 100%-át, illetve 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani.
A gyermekétkeztetés ingyenes a bölcsődei gondozásban és az óvodai nevelésben részesülő
gyermek után, amennyiben
–
–
–
–
–

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
tartósan beteg vagy fogyatékos;
nevelésbe vették;
olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek;
olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.

Ezen tényeket a szülőnek a kedvezmény igénybevételéhez az intézmény felé igazolnia szükséges az
alábbiak szerint:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén
 a jegyző által meghozott határozat másolata
(Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kedvezmények csak a határozatban megjelölt
időtartam alatt érvényesíthetők, lejárt érvényességű határozatot az intézmény nem fogadhat el.)
 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén, illetve olyan gyermek esetén, akinek a
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
 igazolás magasabb összegű családi pótlékról, ennek hiányában
 tartós betegség esetén érvényes szakorvosi igazolás
 fogyatékosság esetén szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
 családban nevelt tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre figyelemmel igényelt
kedvezmény esetében a családi összetartozás igazolása
 három vagy több gyermeket nevelő család esetén
 a családi összetartozás igazolására szolgáló dokumentumok (pl. születési anyakönyvi
kivonat, személyi igazolvány és lakcímkártya) másolata vagy
 családi pótlékról szóló igazolás
 jogszabályban meghatározottak szerint iskolalátogatási- vagy hallgatói jogviszony
igazolás, nevelésbe vételről szóló döntés, utógondozói ellátásról szóló igazolás, tartós
betegségről vagy súlyos fogyatékosságról szóló igazolás
 nevelésbe vett gyermek esetében
 nevelésbe vételről szóló gyámhatósági határozat másolata
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Ingyenes a bölcsődei és óvodai étkezés a korábbi igénybe vevői körön túl, ha a gyermek 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, azaz nettó összegének 130%-át, 2015-ben
89.408 forintot.
Ebben az esetben a szülő, törvényes képviselő a mellékelt nyomtatvány kitöltésével és aláírásával,
az adatok valódiságáért fennálló büntetőjogi felelőssége tudatában kérelmezheti a
gyermekétkeztetésre vonatkozó normatív kedvezményt.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések és a házirend
alapján ingyenes étkezés esetén is kötelesek bejelenteni a gyermek hiányzását. A bejelentés
elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén az ebből fakadó költségeket, tehát a vásárolt
élelmezés támogatás nélküli teljes összegét a fenntartó a mulasztó szülő részére leszámlázza.
Kérem, hogy a kedvezmény figyelembevétele érdekében a mellékelt nyilatkozatot legkésőbb
2015. augusztus 14-ig intézményünkbe visszajuttatni szíveskedjenek!
/ Az óvodai leállás ideje alatt 2015. augusztus 12-től 8 óra és 14 óra között lehetséges leadni a
nyilatkozatot./

Kunsziget, 2015. augusztus 6.
Farkas Ferencné sk.
óvodavezető

