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Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)! 

Tájékoztatom Önt/Önöket arról, hogy 2016. január 1-jétől megváltoztak a szünidőben 

biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai. 

Az új szabályok szerint 2016. január 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése értelmében 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, 

törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos 

helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos 

helyzetű óvodás és iskolás gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, 

munkanapokon.  

A szünidei gyermekétkeztetést - bármely szünidő vonatkozásában, illetve jelenleg a nyári 

szünidőre vonatkozóan formanyomtatványon kell igényelni. A nyomtatványt annyi példányban 

kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.  

A gyermekétkeztetés új szabályai szerint érintett gyermekek szülei/törvényes képviselői írásban 

értesülnek az igénylés módjáról.  

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Mogyoród Nagyközség honlapján 

(www.mogyorod.hu), illetve a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájában (2146 

Mogyoród, Dózsa György út 33.) ügyfélfogadási időben (hétfőn 13.00-18.00 óra, szerdán 

13.00-16.00 óra, pénteken 8.00-11.30 óra közt). 

Fontos! Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a 

jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a 

gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés 

megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre. 

Ellenkező esetben nem. 

A szünidei gyermekétkeztetést - a Gyvt. 21. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 

díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. 

rendelet 13/A. § (1) értelmében a szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, 

vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye 

szerinti települési önkormányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: települési 

önkormányzat) a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről 

gondoskodik. Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas 

helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek 

számára történő kiszállításával is biztosítható. 



(2) A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek 

előre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel 

elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által 

megbízott személy számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem kerül sor, akkor az étel másik, a 

Gyvt. 21/C. §-ában foglaltaknak megfelelő gyermek számára átadható helyben történő 

elfogyasztásra vagy elvitel formájában. 

Fentiek alapján az étkezés igénybevétele tehát elsősorban helyben fogyasztással történik, de 

adott esetben lehetőség nyílik az ételek elvitelére, ez esetben ételhordót a szülőnek biztosítani 

szükséges.  

Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén 

az étel, ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtásával, illetve a szülő, más 

törvényes képviselő által megbízott személy számára, az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján 

lehetséges. 

Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy az igénylőlap kitöltésekor 

szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában - határozattal - megállapított 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, 

kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról! 

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal Bognár Ferencné (06-

30-663-9803) igazgatási ügyintézőhöz. 

  

Mogyoród, 2016. május 5. 

 

 

 

dr. Moldván Tünde 
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