
NYILATKOZAT 

gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2020. március 16-tól 

 

Alulírott ............................................... (születési név: ................................................, születési hely, 

idő ......................................, ......... …….. ….... anyja neve: .............................................) 

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

nevű gyermek (születési hely, idő ........................................, .............. ……. ……... anyja neve: 

..........................................................)
 
szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) 

kérem gyermekem számára a gyermekétkeztetés biztosítását. 

      

      Továbbá nyilatkozom, hogy gyermekem (Kérjük jelölje a jogosultságot!): 

 

 ingyenes ellátásra jogosult, mert: 

 1-8. évfolyamon rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 

 1-8. évfolyamon nevelésbe vett gyermek 

 9-12. évfolyamon nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt 

 bölcsődében és az óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a 

tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő 

családban élő gyermekek, a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek 

és a minimálbér 130%-át meg nem haladó egy főre eső havi jövedelemmel rendelkező 

családban élő gyermekek, valamint a gyermekvédelmi szakellátás keretében nevelésbe 

vett gyermekek részére; 

 térítési díj 50%-os kedvezményére jogosult, mert: 

 1-12. évfolyamon tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, három vagy több gyermeket 

nevelő családban élő gyermek 

 9-12. évfolyamon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló 

       Gyermekem óvodájának/iskolájának neve:………………………………………………………… 

 Korábban a gyermekétkeztetést óvodában/iskolában igénybe vette (Kérjük aláhúzni): 

Igen                           Nem 

 

 Az átvétel lehetséges helyszíne, ideje: hétköznap 12.15-13.15 

 2. számú Idősek Klubja Újtelep (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 40.) 

 Régi Mozi épülete (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172.) 

 

      (Kérjük jelölje, hol kívánja átvenni az ételt.) 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés 

normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. 

 

Elérhetőség (telefonszám, e-mail): ………………………………………………. 

 

Fegyvernek, 2020. ……………………. 

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

          az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő)  

     aláírása 



Tisztelt Szülők!  

A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési és szakképző intézményekben 2020. március 

16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején – miután tanítási szünet nem került 

elrendelésre – továbbra is biztosítani szükséges a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a szerinti 

intézményi gyermekétkeztetést. A Gyvt. 21/A. § (3) és (6) bekezdései értelmében az 

intézményi gyermekétkeztetést a települési önkormányzat köteles biztosítani:  

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése értelmében az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell 

biztosítani: 

 a bölcsődében és az óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő, a tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermeket nevelő családban élő gyermekek, a három vagy több gyermeket nevelő 

családban élő gyermekek és a minimálbér 130%-át meg nem haladó egy főre eső havi 

jövedelemmel rendelkező családban élő gyermekek, valamint a gyermekvédelmi 

szakellátás keretében nevelésbe vett gyermekek részére; 

 az 1-8. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint 

a nevelésbe vett gyermekek részére; 

 a 9-12. évfolyamon a nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő 

fiatal felnőttek részére.  

Az intézményi gyermekétkeztetést a térítési díj 50%-os kedvezményével kell biztosítani: 

 az 1-12. évfolyamon a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók a három 

vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek, tanulók részére; 

 a 9-12. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 

részére.  

Fontos, hogy mivel tanítási szünet nem került elrendelésre, a gyermekek ellátását az 

intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosított fenti jogosultságok, kedvezmények 

alapján szükséges biztosítani.  

Az étel tiszta, saját ételhordóban vehető át a kijelölt kiosztó helyeken 12.15-13.15-ig. Az ételt 

kizárólag szülő/gondviselő veheti át. 

Amennyiben gyermeke étkeztetésére igényt kívánna benyújtani, azt megteheti a Családsegítő 

irodájában (Szent Erzsébet út 173.), vagy a kiosztó helyeken elhelyezett igénylő lapokon (II. 

számú Idősek Klubja Újtelep, régi Mozi épülete). 

 

        Fegyvernek Város Önkormányzata 
 


