
Tájékoztató az ingyenes bölcsıdei és óvodai 
gyermekétkeztetésrıl 

Tisztelt Szülık!  

Közös szabályok az óvodákban és bölcsıdékben: 

2015. szeptember 1-én lép hatályba a 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelmérıl és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsıdei és 
óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történı módosítása, amely az alábbi 
rendelkezéseket tartalmazza. 

A gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülı 
gyermek után, amennyiben 

1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 
2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  
4. olyan családban él, amelyben a szülı nyilatkozata alapján az egy fıre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelezı legkisebb munkabér személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 
összegének 130%-át [2015. évben a 89 408 Ft-ot], vagy 

5. nevelésbe vették. 

A kedvezmény igénybevételéhez – 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, jelen tájékoztatónkhoz is csatolt NYILATKOZAT ot kell az IGSZ irodán (Ceglédi út 
1.) benyújtani legkésıbb 2015. szeptember 1-jéig a bölcsıdei ellátásban vagy óvodai 
nevelésben részesülı gyermek után. 

A 100%-os normatív kedvezmény (ingyenes étkezés) csak egy jogcímen vehetı igénybe. 
A jövedelemrıl történı nyilatkozat csak az egyéb okból étkezésre nem jogosult családokat 
(azaz a háromnál kevesebb gyermeket nevelı, továbbá a tartósan beteg, fogyatékos gyermeket 
nem nevelı, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult családokat) érinti. 

A gyermekétkeztetés esetében a kedvezmény megállapításához a Nyilatkozat mellé az alábbi 
igazolások csatolása szükséges: 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekek esetén: 

• a rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati 
határozat másolata. 

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy egészséges gyermek esetében, ha olyan 
családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek: 



• magasabb összegő családi pótlékról szóló határozat (a családi pótlék igazolható 
számlakivonattal, vagy postai igazoló szelvénnyel), 

• tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás, 
• fogyatékosság esetén a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye. 

Három vagy több gyermeket nevelık esetében: 

• magasabb összegő családi pótlékról szóló határozat (a családi pótlék igazolható 
számlakivonattal, vagy postai igazoló szelvénnyel) 

Bölcsıdei szabályok: 

Tekintettel arra, hogy a Gyermekvédelmi törvény alapján bölcsıdei gondozás esetében az 
intézményvezetınek a fizetendı gondozási díjat és az étkeztetés díját külön-külön kell 
megállapítania, felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a bölcsıdében csak az étkezés lehet 
ingyenes a NYILATKOZAT  alapján. 

A jelenleg érvényben lévı gondozási díjat a szülıknek a továbbiakban is fizetniük kell, 
kivéve a nagycsaládosokat, a bölcsıdébe járó tartós beteg gyermeket nevelıket, és a 
rendszeres gyermeknevelési kedvezményben részesülıket. 

A Nyilatkozat letöltehetı a következı linken: NYILATKOZAT  

Felhívom a figyelmét, hogy csak a nyilatkozat és mellékleteinek benyújtását követıen válik 
jogosulttá a gyermek az ingyenes étkezésre.  


