
2021. július 22. 

TÁJÉKOZTATÓ KÖZÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

2021/22-ES TANÉV 

(Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a 
328/2011.(XII.29.) sz. Kormányrendelet, valamint a 8/2014. (V.30.) 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: 

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 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). 

A közétkeztetés biztosítása önkormányzati feladat.  

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.30.) rendelete szabályozza az 
intézményi gyermekétkeztetést. A gyermekétkeztetés működtetését Aszód Város 
Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye látja el, a Gyvt. vonatkozó előírása alapján. 

 
Gyermekétkeztetési Intézmény 

2170 Aszód, Csengey út 30. 
Tel/fax.: 06-28-400-056 
Email: gyermeketkeztetes@aszod.hu 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&timeshift=20180701#lbj180id9208
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&timeshift=20180701#lbj181id9208
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&timeshift=20180701#lbj182id9208
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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. 
 

Étkezés igénylése: 

I. Első alkalommal igénylők (bölcsődébe, óvodába felvett, iskolába beíratott gyermekek) 

1. Adatlap (aszod.hu elérhető, Gyermekétkeztetési Intézmény irodája Aszód Csengey út 
30.) számla kiállításához szükségesek a szülő, gondviselő adatai. 

2. Nyilatkozat (akkor is ki kell tölteni, ha nem jogosultak kedvezményre, mivel ezen igényli az 
étkezés típusát, diéta igény itt jelezhető.) Kétféle Nyilatkozat van: bölcsődés, óvodás és 
nappali tagozatos iskolás. 

3. Kedvezmény igénylése (jogosultság esetén a megfelelő nyomtatvány mellékelése) 

II. Folyamatos igénylők (új tanév kezdetén osztályváltás) 

1. Nyilatkozat (akkor is ki kell tölteni, ha nem jogosultak kedvezményre, mivel ezen igényli az 
étkezés típusát, diéta igény itt jelezhető.) Kétféle Nyilatkozat van: bölcsődés, óvodás és 
nappali tagozatos 

2. Kedvezmény igénylése: Nyilatkozat korábban csatolt dokumentumokról. 

Az étkezés igénylése mindig írásban történik, a dokumentumok hiánytalan leadásával. 

Dokumentumok leadása:  

Aranykapu Bölcsőde: bölcsődések (leadás határideje: folyamatosan) 

Napsugár óvoda, Szivárvány óvoda: óvodások, csoportvezető óvónőknek. (leadás határideje: 
2021. szeptember 15-ig) 

Csengey G. Ált. Iskola, Rákóczi úti iskola: Gyermekétkeztetési Intézmény irodája (Csengey út 
30. minden munkanap 7-14 óra között vagy postán: Gyermekétkeztetési Intézmény 2170 
Aszód Csengey út 30.) leadás határideje: 2021. augusztus 31. 

Váci SZC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium Gazdasági Iroda vagy 
postán, leadás határideje: 2021. augusztus 31. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&timeshift=20180701#lbj183id9208
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&timeshift=20180701#lbj184id9208
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&timeshift=20180701#lbj185id9208
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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, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 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; 

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; 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&timeshift=20180701#lbj188id9208
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&timeshift=20180701#lbj189id9208
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&timeshift=20180701#lbj190id9208
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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. 

 (9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali 

rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. 
 

Kedvezmény mértéke 

Jogcím Bölcsőde Óvoda Iskola 1-8. 
oszt. 

Iskola 9.oszt- 

Rendszeres gy.k 100% 100% 100% 50% 

Tartósan beteg 100% 100% 50% 50% 

3 v. több gyerm. 100% 100% 50% 50% 

Egy főre jutó havi jöv. 100% 100% 0% 0% 

Nevelésbe vett 100% 100% 100% 100% 

Normatív kedvezményeket a szülő igényli a Gyermekétkeztetési Intézménytől, mellyel az 
intézménynek 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 eredetben, dátummal, aláírással ellátva kérjük, fénymásolat, szkennelt formátum 
nem elfogadható. 

Ameddig a normatív kedvezményre, étkezési támogatásra jogosító dokumentumok nem kerülnek 
csatolásra, addig a gyermek csak teljes áron étkezhet. 

Igényléshez szükséges dokumentumok: 

Minden általunk kért, kitöltendő dokumentum megtalálható: aszod.hu oldalon (Városunk-
Önkormányzati intézmények-Gyermekétkeztetési Intézmény). 

Rendszeres 
gyermekvédelmi kedv. 

Nyilatkozaton ezen pont bekarikázása, érvényes Rgyvk. határozat 
másolata (kedvezmény érvényesség 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 
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szolgálat vezetője állít ki. 

A kérelmező gyermekenként külön nyilatkozatot nyújt be, akkor is, ha ugyanazon intézménybe járó 
több gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes 
gyermekétkeztetést. 

A kedvezményre jogosító feltételekben történt változást, a változást követő 15 napon belül írásban 
köteles a szülő bejelenteni a Gyermekétkeztetési Intézmény irodájában.  

Normatív kedvezmény csak a tanulmányi időben adható. 

Befizetés  

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 
8/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete 3.§(4) bekezdése értelmében 2015. szeptember 1-től az 
étkezési térítési díjat egy havi időtartamra, előre kell megfizetni. A befizetésnek tárgyhónapot 
megelőző 20. napjáig meg kell történnie, hogy a Gyermekétkeztetési Intézmény könyvelni tudja. 
Késedelmes befizetésről a félreértések elkerülése érdekében javasoljuk igazolás küldését az 
etkezesinfo@aszod.hu címre. Utalás előtt egyenleg egyeztethető az előbb említett email címen 
vagy az információs telefonszámon: 06-30-816-0453. Díjfizetési segédletben kiszámolható 
az összeg: munkanapok száma * térítési díjjal. 

A bölcsődében és az óvodában az étkezés igénybevétele kötelező.  

Az általános iskolában tanuló gyermekek a térítési díj befizetése után névre szóló, másra át nem 
ruházható étkezési jegyet kapnak, melyet a tanuló az étel kiadásakor ad le. Amennyiben a szülő a 
Díjfizetési naptárban megjelölt napokon nem fizeti be az étkezési térítési díjat, akkor az étkezést 
mindaddig nem veheti igénybe, amíg a befizetés meg nem történik (átutalás esetén erről igazolást 
nem küld az etkezesinfo@aszod.hu címre).  

Befizetés történhet: 

Bölcsődés, óvodás, iskolás (1-8. oszt.) gyermeknek: 

1. átutalással a 12001008-01337902-00100000 számlaszámra, megjelölve a gyermek nevét, 
intézményét, csoportját, 

Iskolás (9. osztálytól) gyermeknek: 

1. átutalással a 12001008-01337902-00100000 számlaszámra, megjelölve a gyermek nevét, 
intézményét, csoportját, 

2. csekken, mely átvehető a gimnázium gazdasági irodájában 

A befizetésről minden esetben számla készül. A gimnázium tanulói a számlát a gazdasági 
irodában kapják meg. 

Ügyintézés 2021. szeptemberre:  

2021. augusztus 9-12-ig 7.30-15,00-ig augusztus 13. 7,30-14,00-ig 

    Aszód, Csengey út 30. (függőfolyosó- pénztár) 

Étkezés lemondása, változtatása 

I. Végleges lemondás, kiíratkozás esetén: elszámoló egyenleg kérhető a 
Gyermekétkeztetési Intézmény irodájában. A kiskorú gyermek önállóan nem 
mondhatja le étkezését. Minden esetben szülő, gondviselő írásos lemondó 
nyilatkozata szükséges, melyet a Gyermekétkeztetési Intézmény irodájába kérünk 
eljuttatni. 

mailto:etkezesinfo@aszod.hu
mailto:etkezesinfo@aszod.hu
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II. Étkezés fajtájának változtatására hóközben nincs lehetőség. Következő teljes hónap 
befizetésekor a szülő írásban kérheti a változtatást.  

III. Diéta kérése, elhagyása szülő által írásban történhet. 

IV. Betegség, egyéb ok miatti hiányzás:  

Bölcsődés gyermek esetén: Aranykapu Bölcsődében jelezzék 

Óvodás gyermek esetén: Napsugár óvodában, Szivárvány óvodában jelezzék 

Iskolás (1-8.oszt.) gyermek esetén: Gyermekétkeztetési Intézmény irodájában 
jelezzék 

 Iskolás (9. osztálytól- ) gimnázium gazdasági irodájában jelezzék 

Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap lehet lemondani. Betegség esetén a 
bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett mentesül a térítési díj 
fizetésének kötelezettsége alól.  

Szociális kedvezmény:  

Aszód Város Önkormányzat helyi rendelete alapján nyújtja aszódi gyermekeknek. 

A gyermekétkeztetés személyi térítési díjából egy nevelési- vagy tanévre, amennyiben a 
gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
nem jogosult a gyermeket gyermekétkeztetési kedvezményben (a továbbiakban: 
kedvezmény) részesti az alábbiak szerint. 

Ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 

a. a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át, úgy a fizetendő 
étkezési személyi térítési díj 25 %-ának megfelelő 

b. a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, úgy a fizetendő 
étkezési személyi térítési díj 50 %-ának megfelelő mértékű étkezési támogatást 
állapít meg. 

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Aszódi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Osztályán- az 
erre rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani. (Elérhető: aszod.hu – 
városháza – ügyintézés – szociális-gyermekvédelmi ügyintézés- ügytípusok) 

A kedvezményre való jogosultság megállapítása esetén a jogosultat a támogatás a 
megállapítást követő hónap első napától illeti meg. 

A kérelem ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése 
érdekében a kérelmez ő személyi igazolványa és lakcímkártyájának, TAJ kártyájának 
bemutatása szükséges. 

A jövedelem igazolására 

• a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolás-részletes 
kifejtését tartalmazza a kérelem nyomtatvány 

• Aszódi lakóhely igazolása, 
• Óvodalátogatási, iskolalátogatási igazolás. 
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Ügyintézés helye 

Aszódi Polgármesteri Hivatal 
2170 Aszód, Szabadság tér 9. 
I.em. 31.ajtó 

Ügyfélfogadási idő 
Hétfő:8.00-12.00,12.30-16.00 
Szerda:8.00-12.00,12.30-16.00 
Péntek: 8.00-12.00 

Ügyintéző neve 
Kissné Ruzsom Szilvia 

Ügyintéző elérhetősége 
Tel:28/500-691 

 

Tisztelettel: 

Dr. Oláhné Bordi Edit 

intézményvezető 
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