TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Szülők!
Pesterzsébet Önkormányzata vásárolt szolgáltatás útján biztosítja a gyermekek életkorának megfelelő
intézményi és szünidei gyermekétkeztetést a Pannon Menza Kft.-vel kötött szerződés alapján, a
Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ)
közreműködésével.
A Pannon Menza Kft. adott heti étlapja a GAMESZ honlapján, a http://www.gesz20ker.hu/iskolaietkeztetes/etlap linken érhető el.
ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ
A Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2017. (XI.15.)
önkormányzati rendeletében szabályozta a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokat,
azok igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat.
Az önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés térítési díját: egyhavi
időtartamra előre kell megfizetni, A befizetés történhet bankkártyás befizetéssel, Raiffeisen bankfiókba
történő befizetéssel, illetve átutalással.
TÉRÍTÉSI DÍJ NAPI ÖSSZEGE (2020.03.01-től):
kerületi gyermek
nettó

kerületen kívüli gyermek
bruttó

nettó

bruttó

Egyszeri étkezés

377 Ft

479 Ft

419 Ft

532 Ft

Háromszori étkezés

544 Ft

691 Ft

605 Ft

768 Ft

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE
Bankkártyás  helyileg a 1203 Budapest Baross utca 73. cím alatt, a GAMESZ székhelyén van rá
lehetőség, munkanapokon az alábbiak szerint:
befizetés
Hétfőtől – Csütörtökig 7:30 – 15:30-ig
Pénteken : 7:30-13:00-ig
Átutalásos
befizetés:

 a befizetés teljesítését az Önök által megadott elektronikus címre kiküldött
„ÉRTESÍTŐ” alapján kérjük, amelyben az utalandó összegről, valamint az
utalási határidőről tájékoztatja Önöket az ügyintéző
A GAMESZ költségvetési számlája:
Raiffeisen Bank 12001008-01510879-00100008
Kérjük, hogy a közleményben feltétlenül jelezzék: a tanuló nevét, iskolája nevét és
a tanuló osztályát, és az aktuális hónapot.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szüleinek havonta, e-mailben
kell megrendelni az étkezést.
ÉTKEZÉSEK LEMONDÁSA
 GAMESZ weboldalán http://www.gesz20ker.hu/iskolai-etkeztetes/etkezes-lerendeles – reggel
9.00 óráig van lehetőség a másnapi étkezés lemondására. Ennek a lehetősége előzetes
regisztrációhoz kötött, melyről a gazdasági ügyintézők adnak részletes tájékoztatást.
 Telefonon – reggel 9.00 óráig a másnapi étkezés lemondását fogadja
az ügyintéző (elérhetőségük a http://www.gesz20ker.hu/iskolai-etkeztetes/gazdasagi-ugyintezokelerhetosegei linken megadott telefonszámon biztosított).
1/4

TÁJÉKOZTATÓ

 E-mail-ben: – reggel 9.00 óráig a másnapi étkezés lemondását fogadja
az ügyintéző (elérhetőségük a http://www.gesz20ker.hu/iskolai-etkeztetes/gazdasagi-ugyintezokelerhetosegei linken megadott email címen biztosított)
INGYENES VAGY KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSRE JOGOSULTSÁG
A kedvezményeket igényelni, a jogosultságot igazolni kell a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben
szabályozott módon.
 Kedvezmény igénylése:
NYILATKOZAT1 az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermek-étkeztetés igénybevételéhez [328/2011. (XII. 29.) Korm. rend. 8. melléklete]
 Jogosultság igazolása


Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén - Hatósági döntés
(határozat) benyújtása szükséges a nyilatkozattal együtt.
A kedvezmény mértéke: → a térítési díj 100%-a.



Nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesülő gyermeknél az eredeti (gyám)hatósági
határozat vagy 3 hónapnál nem régebbi hatósági határozat másolatát és a 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rend. 9-es mellékletét (igazolást) - kell csatolni a nyilatkozathoz.
A kedvezmény mértéke: → a térítési díj 100%-a.

-

Tartós beteg, fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek esetén :


tartós betegség esetén az eredeti szakorvosi igazolást vagy annak 3 hónapnál nem
régebbi másolatát,



fogyatékosság és sajátos nevelési igény esetén a családok támogatásáról szóló 1998.
évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A.
§ (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság eredeti szakvéleményét
vagy annak 3 hónapnál nem régebbi másolatát kell csatolni a nyilatkozathoz.
A kedvezmény mértéke: → a térítési díj 50%-a.


Három vagy több gyermekes szülőknek a „NYILATKOZAT” második oldalán, a
gyermekek számáról szóló nyilatkozatot is ki kell tölteni.
A kedvezmény mértéke: → a térítési díj 50%-a.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 100 %-os, illetve 50 %-os kedvezményes étkező gyermekek hiányzása
esetén kötelező az étkezés lemondása tekintettel arra, hogy az Önkormányzat normatív állami
támogatást igényel ezen gyermekek után az igénybe vett étkezési napokra.

Budapest, 2021. június 9.
Segítőkész együttműködésüket előre is köszönöm:

Horváthné Sebők Teréz
igazgató
GAMESZ
1201 Budapest, Baross u. 73-77.
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NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez

1.
Alulírott:

……………………………..………………….……. születési név: …………..…………………………….………..

születési hely, idő: ……………………………………..………….…….

anyja neve: ……………………………….………....………

lakcím:

…………………………………………………………………………………………..………………………………..…….

Tel., e-mail cím:

……………………………………………………………………………………………………………………………….….

nevű gyermek:

születési hely, idő, anyja neve: ..………………………………………..………………........
……………………………………………………………………………………………..………………..…

nevű gyermek: *

születési hely, idő, anyja neve: ..………………………………………..………………........
……………………………………………………………………………………………..………………..…

nevű gyermek: *

születési hely, idő, anyja neve: ..………………………………………..………………........
……………………………………………………………………………………………..………………..…

mint szülője/más törvényes képviselő (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és (2) bekezdése szerinti ingyenes
vagy kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):**

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ......... év ................... hónap ..... napjától,
Figyelem! A jogosultság kezdő időpontjától illeti meg a kedvezmény! 2

b) tartósan beteg vagy fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű (SNI)
Figyelem! Az igénybevételre jogosító feltétel fennállásának az intézményvezető részére történő bejelentését, illetve
igazolását követő naptól illeti meg a kedvezmény! 3

c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***
Figyelem! A bejelentését követő hónap első napjától illeti meg a kedvezmény! 4

d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy e) utógondozói ellátásban részesül.
Figyelem! A jogosultság kezdő időpontjától illeti meg a kedvezmény! 5

2. Az étkeztetés biztosítását
 kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy
 a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés
vonatkozásában kérem.

3. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi
állapotra tekintettel: .................................................................................................................

Előzetes elbírálás szükséges a diéta igénybevételéhez!
2

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermek-védelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról - 18.§ (7) a) pont
3 18.§ (7) b) pont
4 18.§ (3) bekezdése
5 18.§ (7) b) pont
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4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal
hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak
igénybevételéhez történő felhasználásához.

a

gyermekétkeztetés

normatív

kedvezményének

5. Tudomásul veszem, hogy a kedvezményt érintő mindennemű változást – a változást követő – 15 napon
belül írásban köteles vagyok bejelenteni a kedvezményt megállapító intézménynek.
Dátum: ..................................................................
...............................................................................
az ellátást igénylő aláírása
(szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek
esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető,
utógondozói ellátott fiatal felnőtt esetén az ellátást igénylő)

* Valamennyi – a kedvezmény igénybevételénél beszámított gyermeket fel kell sorolni – nem csak az adott intézménybe járót!
** A megfelelő pont jelölendő!
*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben
nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél
ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő
fiatal felnőtt.

NYILATKOZAT
A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. mellékletéhez
Három vagy több gyermek jogcímen étkezési kedvezmény igénybevételéhez
Amennyiben a kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét a Családjában három vagy több gyermeket
nevelnek jogcímen igényli, kérem, hogy szíveskedjen a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 7. fejezet 18. § (1)
bekezdése szerinti nyilatkozatot az alábbiak szerint megtenni.
Alulírott ……………………………..……………………………………………………..………….. (név) nyilatkozom, hogy
a velem közös háztartásban élő gyermekek száma:
ebből:
 18 éven aluli gyermekek




18-25 év közötti gyermekek, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai
oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban
részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésen tanuló
életkortól függetlenül tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek, kivéve a
nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél
elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet.

_______ fő
_______ fő

_______ fő

_______ fő

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal
hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének
igénybevételéhez történő felhasználásához.

Dátum: ..................................................................
....................................................................
aláírás
igénylő szülő (a gyermek törvényes képviselője)
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