
TÁJÉKOZTATÓ  
AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS DÍJÁNAK TÁMOGATÁSA 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 
 
Az intézményi gyermekétkeztetés díjának támogatása (továbbiakban: gyermekétkeztetési támogatás) 
állapítható meg, ha a gyermeket nevelő család önhibáján kívül eső okból rendkívüli szociális 
nehézséggel terhelt életkörülmények között él, mely miatt a gyermek megfelelő élelmezésének 
biztosítása veszélyben van Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a tanév, 
nevelési év kezdetének, valamint az intézményi gyermekétkeztetés díjának támogatásáról szóló 
16/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete alapján támogatásban részesíti a családokat. 
 

Értékhatárok és jogosultsági feltételek 
 
Gyermekétkeztetési támogatás állapítható meg, ha  

a) a szülő saját háztartásában gyermekintézményi ellátást igénybe vevő kiskorú gyermeket 
vagy olyan fiatal felnőttet nevel, aki középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 
tanul, és  

b) a család 
ba) nem rendelkezik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyonnal, és  
bb) az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíjminimum összegének 200 %-át (57.000,- Ft/fő). 
 

A támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőt kötelezni kell saját, illetve a közös 
háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól hivatalos igazolás benyújtására.  

 
Jövedelem igazolására elfogadható irat különösen: munkáltató által kiállított átlagkereset-igazolás, 

fizetési jegyzék, postai feladóvevény, nyugdíjszelvény, pénzintézeti igazolás és az ellátást 
folyósító szerv határozata. 

 
Aktív korú nem foglalkoztatott kérelmező esetében igazolást kell benyújtani arról, hogy regisztrált 
munkanélküli, legalább 3 havi rendszerességgel kapcsolatot tart a területileg illetékes munkaügyi 
központtal. 

 
További tudnivalók 

 
A gyermekétkeztetési támogatásra jogosító időszak (továbbiakban: jogosultsági időszak) legfeljebb tíz 

hónap (szeptember 1-től június 30-ig). 
 
Kérelem benyújtására legkorábban az étkezés igénybevételét megelőző hónapban van lehetőség.  

 

A gyermekétkeztetési támogatás havi összege 
a) gyermekenként – a b) pontban foglalt kivételével – 3.000,- Ft, mely összeget 1.500,- Ft-ra 

kell módosítani – amennyiben a gyermek részére a gyermekintézmény 50 %-os normatív 
étkezési kedvezményt állapít meg – a térítési díj módosítását követő naptól, 

b) gyermekenként 1.500,- Ft, ha a gyermek részére a gyermekintézmény 50 %-os normatív 
étkezési kedvezményt állapít meg. Ezt az összeget 3.000,- Ft-ra kell módosítani a térítési 
díj módosítását követő naptól, amennyiben a gyermek 50 %-os normatív étkezési 
kedvezményre való jogosultsága megszűnik. 

 
 
A kérelmet a Kiszombori Polgármesteri Hivatalba adhatják le.  
 
 


