
Tájékoztató a koronavírus-helyzet kapcsán biztosított intézményi gyermekétkeztetésről  

A Pénzügyminisztérium a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságán keresztül az 

alábbiak szerint adott tájékoztatást az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan: 

A koronavírus – helyzet kapcsán a köznevelési intézményekben 2020. március 16-án elrendelt 

iskolalátogatási tilalom fennállása idején – miután tanítási szünet nem került elrendelésre 

– továbbra is biztosítani szükséges a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a szerinti intézményi gyermekétkeztetést. 

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés értelmében az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell 

biztosítani az: 

- 1-8 évfolyamon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint a 

nevelésbe vett gyermekek részére 

- a 9-12 évfolyamon a nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal 

felnőttek részére. 

Az intézményi gyermekétkeztetést a térítési díj 50 %-os kedvezményével kell biztosítani: 

- az 1-12. évfolyamon a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók a három vagy 

több gyermeket nevelő családban élő gyermekek, tanulók részére 

- a 9-12. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 

részére. 

Önkormányzatunk a sarkadi lakóhellyel rendelkező kedvezményes étkeztetésre jogosult 

tanulók ellátását biztosítja függetlenül attól, hogy melyik település oktatási intézményében 

rendelkezik jogviszonnyal a gyermek. 

Önkormányzatunk a hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

vonatkozásában már felmérte a jelentkező igényeket. 

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján most kérjük, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint nevelésbe vett 1-8 évfolyamon 

tanulók szülei, törvényes képviselői, valamint a 9-12 évfolyamon tanuló nevelésbe vett 

tanulók, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek törvényes képviselői és az 50 – 

os díjkedvezményre jogosult tanulók szülei, illetve törvényes képviselő a Sarkadi 

Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben átvehető (a www.sarkad.hu oldalról letölthető) 

nyomtatvány kitöltésével és a Sarkadi Polgármesteri Hivatalba történő visszajuttatásával 

jelezzék igényüket az intézményi gyermekétkeztetésre vonatkozóan. (Természetesen az 50 %-

os díjkedvezményre jogosult tanulók esetén a térítési díj másik 50 %-át szükséges befizetnie a 

szülőnek/törvényes képviselőnek az étkeztetés biztosítása érdekében.) 

Tekintettel arra, hogy az óvodában, illetve a bölcsődében rendkívüli szünet elrendelésére 

került sor, az óvodás, illetve a bölcsődés gyermekek vonatkozásában a szünidei étkeztetésre 

vonatkozó jogszabályok alapján kerül sor a gyermekétkeztetés biztosítására, melynek 

kapcsán az igények felmérése már megtörtént. 

Sarkadi Polgármesteri Hivatal 

dr. Pintér Magdolna 

jegyző 

 

http://www.sarkad.hu/


NYILATKOZAT 

a Magyarország Kormánya által a 1102/2020. (III.14.) Kormányhatározatban az iskolák 

vonatkozásában elrendelt tantermen kívüli digitális munkarendhez kapcsolódó 

gyermekétkeztetés igényléséhez 

(gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni) 

 

      Alulírott ........................................................ (születési név: .........................................., 

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

................................................. szám alatti lakos, mint a .................................... nevű gyermek 

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

szülője/törvényes képviselő (a megfelelő aláhúzandó) kérem a tantermen kívüli digitális 

tanrendhez kapcsolódó intézményi gyermekétkeztetés biztosítását.  

 

Sarkad, 2020. március …… 

................................................................................  

                              az ellátást igénylő (szülő,  

                      más törvényes képviselő) aláírása 

 

 


