Kápolnásnyék Község Önkormányzata
2475 Kápolnásnyék, Fő u. 28.
Tel.: 22/574-101,574-100
Fax: 22/368-018
email: szamlazas@kapolnasnyek.hu
ügyfélfogadás: hétfő: 8:00-12:00, 13:00-18:00; szerda: 8:00-12:00,
13:00-16:00; péntek: 8:00-12:00

Intézményi gyermekétkeztetés
Tájékoztatás közétkeztetés igénybevételéről
2021-2022-es tanév/nevelési év
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a 328/2011.
(XII.29.) sz. Kormányrendelet, valamint a 3/2015. (II.10.) és 5/2021. (V.14.) Önkormányzati
rendelet alapján.
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarországon a szülő kérésére minden állami
intézményben jogosult gyermeke igénybe venni a közétkeztetést. A Gyvt. erről az
alábbiakban rendelkezik:
Gyermekétkeztetés
21. § * (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a
gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását
biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó
intézmény vezetője kérelmére
a) * a bölcsődében, mini bölcsődében,
b) az óvodában,
c) a nyári napközis otthonban,
d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,
e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik - a
középfokú iskolai menzai ellátás keretében,
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek
számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében [az a)-f)
pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés],
g) * a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az
iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti tanítási
szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés).
(2) Az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának
ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól
hozzájárulást kérhet.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.10.)
önkormányzati rendelete szabályozza az intézményi gyermekétkeztetést. A
gyermekétkeztetés működtetését a Gyvt. vonatkozó előírása alapján látja el az
Önkormányzat.
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Intézményi gyermekétkeztetés
21/A. § * (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés
keretében a nem bentlakásos intézményben *
a) * a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a
reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést,
b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az
óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és
uzsonna formájában két kisétkezést
kell biztosítani.
(2) Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi
igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

Az étkezés igénylésének menete
1. Igénylőlap kitöltése és leadása
Az igénylőlap megtalálható a www.kapolnasnyek.hu oldalon, kérhető e-mail-ben:
szamlazas@kapolnasnyek.hu illetve személyesen az Önkormányzatnál a Pénzügyi
Irodában
2. Nyilatkozat kitöltése és leadása
3. Kedvezményre jogosultság esetén a 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet vonatkozó
melléklete (6-os, 8-as vagy 9-es mellékletben található nyilatkozat)
4. Diétás étrend igénylése esetén külön diétás igénylőlap kitöltése és szakorvosi igazolás
leadása. A diétás étkezés ügyintézése hosszabb időt vesz igénybe, kérjük ezt figyelembe
venni.
5. Az étkezés igénylése a dokumentumok hiánytalan leadásával történik a megadott
határidőig (általában az új tanév/nevelési évet megelőző augusztus 15-ig).
Dokumentumok leadása az Önkormányzat Pénzügyi Irodájában: 2475 Kápolnásnyék,
Fő utca 31.
Az intézményi térítési díjak
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2021. (V.14.) önkormányzati
rendeletében megtalálhatóak.
Igényelhető kedvezmények
Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés *
21/B. § * (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani *
a) * a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő
gyermek számára, ha
aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek,
ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
ad) * olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és
társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
ae) nevelésbe vették;
b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették;
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c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok
nappali intézményében helyeztek el;
d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.
(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell
biztosítani
a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) pont ba)
alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;
c) az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára,
feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.
(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy kedvezményes
intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) * a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben nappali rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, illetve
szakképzésben részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és
c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél
elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.
(4) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a kérelem benyújtásának
időpontjában - közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
a) szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b) a (3) bekezdés szerinti gyermeket,
c) az a) és b) pontba nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által
eltartott rokont.
(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti az ingyenes
vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság megállapítását, ha az (1) vagy (2)
bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében fennállnak. Az (1) bekezdés a) pont ac)
alpontja és a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága
alatt álló gyermekeknek a számát össze kell adni. A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó
gyámot is érteni kell.
(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy jogcímen vehető
igénybe.
(7) * Ha a szakképzési munkaszerződés alapján duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt
vevő személy már jogosult ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre, ugyanazon étkeztetés tekintetében az (1)
és (2) bekezdés szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést nem veheti igénybe.
(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezett
gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem jogosult ingyenes és kedvezményes intézményi
gyermekétkeztetésre.
(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali rendszerű
oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.

3

Kedvezmény mértéke
Bölcsőde

Óvoda

Általános
Iskola

Gimnázium

100%

100%

100%

50%

100%

100%

50%

50%

Családjában tartósan beteget
nevelő

100%

100%

0%

0%

3 vagy több gyermeket nevelő
(NCS)

100%

100%

50%

50%

Egy főre jutó havi jövedelem
alapján (JÖV100%)

100%

100%

0%

0%

Nevelésbe vett

100%

100%

100%

100%

Jogcím / Intézmény
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény (RGYK)
Tartósan beteg

A normatív kedvezményeket a szülő igényli (328/2011. (XII.29.) Korm.rendelet mellékletében
található nyilatkozat kitöltésével: 6-os, 8-as vagy 9-es melléklet) a gyermekétkeztetési
intézménytől, mellyel az Önkormányzaton keresztül a Magyar Államkincstárnak kell
elszámolni, ezért fontos, hogy az igényléshez megfelelő módon kitöltött, hiánytalan
dokumentációt csatoljanak. Fontos kiemelni, hogy a szülői nyilatkozatot sem az Önkormányzat,
sem intézménye nem vizsgálja, azt a szülő büntetőjogi felelőssége tudatában, önként teszi,
aláírásával igazolja. A Nyilatkozatokat eredetiben, dátummal, aláírással ellátva kérjük leadni.
Ameddig a normatív kedvezményre, étkezés támogatásra jogosító dokumentumok nem
kerülnek csatolásra, addig a gyermek csak teljes áron étkezhet.
Igényléshez szükséges dokumentumok
Minden általunk kért nyomtatvány megtalálható Önkormányzatunk honlapján:
www.kapolnasnyek.hu
vagy e-mail-ben kérhető: szamlazas@kapolnasnyek.hu
vagy személyesen az Önkormányzat Pénzügyi irodájában (Kápolnásnyék, Fő utca 31.)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő: Nyilatkozaton ezen pont
bekarikázása, érvényes RGYVK határozat másolata (kedvezmény érvényességi ideje alatt
adható, érvényesség lejárati napjával a kedvezmény megszűnik)
Tartósan beteg: Nyilatkozaton ezen pont bekarikázása, szakorvosi igazolás (a családok
támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51.§ 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet:
Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről
SNI határozat száma
3 vagy több gyermeket nevelő: Nyilatkozaton ezen pont bekarikázása, Nyilatkozat
„családjában három vagy több gyermeket nevelnek” jogcímhez
Egy főre jutó havi jövedelem: Nyilatkozaton ezen pont bekarikázása
Nevelésbe vett: Nyilatkozaton ezen pont bekarikázása, Igazolás nevelésbe vett gyermekről,
melyet az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgálat vezetője állít ki.
A kérelmező gyermekenként külön igénylőlapot/nyilatkozatot nyújt be akkor is, ha ugyanazon
intézménybe járó több gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes
gyermekétkeztetést.
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A kedvezményre jogosító feltételekben történt változást, a változást követő 15 napon belül
írásban köteles a szülő bejelenteni az Önkormányzatnál.
BEFIZETÉS
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.14.) önkormányzati
rendelet (az intézményi térítési díjak megállapításáról) értelmében az étkezés térítési díját egy
havi időtartamra, előre meg kell fizetni. Az étkezést igénylők minden hónapban számlát kapnak
(elektronikus formában, az általuk megadott e-mail címre). Kérjük a számlán szereplő összeget
forintra pontosan utalják, ne kerekítsenek!
A befizetésnek/utalásnak a tárgyhónapot megelőző hó 15. napjáig meg kell történnie.
A bölcsődében és az óvodában az étkezés igénybevétele kötelező!
Befizetés történhet:
 átutalással Kápolnásnyék Község Önkormányzata számlaszámára
11736082-15364500
Közleményben: gyermek neve és csoportja/osztálya
 készpénzátutalási megbízáson (sárga csekken), mely kérhető a Pénzügyi irodában
 készpénzzel a Pénzügyi irodában ügyfélfogadási időben
H: 8.00-18.00 , SZ: 8.00-16.00 , P: 8.00-12.00 óráig
ÉTKEZÉS LEMONDÁSA, VÁLTOZTATÁSA
A gyermek betegsége, hiányzása esetén kérjük az étkezést írásban lemondani:
szamlazas@kapolnasnyek.hu e-mail címen
Gyermek neve, lemondott napok (Pl.: január 15-19-ig)
Lemondásra a kért napok kerülnek rögzítésre, utána automatikusan lesz étkezése a gyereknek!
A lemondás a szülő felelőssége, az intézmény nem jelez felénk ez ügyben! Aznapi étkezést
lemondani nem lehet. A reggel 8.00 óráig beérkezett lemondások másnaptól lépnek életbe. A
bejelentést követően a távolmaradás idejére lemondott napok a következő térítési díj számlában
kerülnek jóváírásra.
Végleges lemondás/kiiratkozás esetén is kérjük a szülő e-mail-ben jelezzen!
szamlazas@kapolnasnyek.hu
Tanév/nevelési év elején az étkezés igénylőlap aláírásával a szülő tudomásul veszi, hogy egész
évben, hónapról-hónapra megrendelésre kerül az étkezés. Ezért fontos az írásbeli lemondás,
különben minden hónapban számlázára kerül a térítési díj.
A kiskorú gyermek önállóan nem mondhatja le az étkezést.
Étkezés fajtájának (tízórai, ebéd, uzsonna) változtatására hóközben nincs lehetőség. Kérjük
ilyen változás esetén minid keresse az ügyintézőt írásban:
szamlazas@kapolnasnyek.hu e-mail címen.
Diéta kérése/elhagyása szülő által (indoklással) írásban kérhető.
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ÜGYINTÉZÉS
Kápolnásnyék Község Önkormányzata
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 31.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-18.00
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
Ügyintéző:
Matucza-Riba Edina
szamlazas@kapolnasnyek.hu
+36 30 151 5642
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