
Budaörs Város Önkormányzata az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról, valamint az 53/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete alapján a 

szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, a törvényes képviselő kérelmére a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben valamint e rendelet alapján gyermekétkeztetési térítési 

díjkedvezményben részesülő 18 év alatti gyermekek (továbbiakban: rászoruló gyermekek) 

részére a szünidei gyermekétkeztetést ingyenesen biztosítja. Mindenki más a teljes térítési 

díjat köteles megfizetni. 

 

 
 

53/2013 (XII.21.) ÖKT rendelet III. Fejezet  
Természetbeni ellátások 

 
18. Szünidei gyermekétkeztetés[1] 

30. § 
 
(1) Az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
valamint e rendelet alapján gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülő 18 év alatti gyermekek 
(továbbiakban: rászoruló gyermekek) részére a szünidei gyermekétkeztetést ingyenesen biztosítja. 
(2) Az önkormányzat a tavaszi, nyári, őszi és téli szünet minden munkanapján biztosítja a rászoruló gyermekek 
részére a déli meleg főétkezést. 
 

15. Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény 

27. § 

(1)[2] A Gyvt. 21/B. § (2) bekezdésben biztosított normatív kedvezményen túl további 50%-os étkeztetési 
díjkedvezményt kell biztosítani, 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után,  
b) a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, 
c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után, 

feltéve, hogy a b) és c) pont esetében a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, feltéve, hogy a családnak vagyona nincs. 

 
(2)[3]Amennyiben a gyermeket, tanulót gondozó családban a gyermek a Gyvt. 21/B. § szerinti normatív 
kedvezményre valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem összege nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 170%-át,  
b) ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének 200%-át, feltéve, hogy a családnak vagyona nincs 
a gyermek, tanuló 100%-os mértékű étkeztetési díjkedvezményre jogosult. 

 
 
(3) A jövedelem és vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a Gyvt. 19. § (4) bekezdésében meghatározott, közös 

háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmére és vagyonára. 
 
(4) A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a 

nagykorú kérelmező terjesztheti elő a Hivatalnál. 

                                                           
[1]

 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a által kiegészítve. Hatályos 2017. február 25. napjától. 
[2]

 A 13/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelet 7. §-a által módosítva. Hatályos augusztus elsejétől. 
[3]

 A 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a által módosítva. Hatályos 2017. február 25-től. 

 



(5) Az étkezési térítési díjkedvezményt az (1)-(2) bekezdésekben foglalt kedvezmények alapján budaörsi 
intézmény és nem budaörsi intézmény esetén is a polgármester állapítja meg. 

 
(6)[4]  Az étkezési térítési díj-kedvezmény jogosultságának elbírálásához a kérelmező felhívható saját és családja 
vagyoni, jövedelmi viszonyainak és az (1) bekezdésben foglalt feltételek igazolására. 
 
 
(7)[5] A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának 
napja. A gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményre való jogosultságot egy év időtartamra kell megállapítani. 
 
(8)[6] Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a 
korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző hónapban is benyújtható. Ebben az esetben 
az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. 
 

                                                           
[4]

 A 45/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5. §-a által módosítva. Hatályos: 2018. január 1-től. 
[5]

 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. §-a által kiegészítve. Hatályos 2015. március 1. napjától.  
[6]

 37/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 12. §-a által kiegészítve. Hatályos 2015. december 18. napjától. 


