
Tisztelt Szülők! 
A szociális támogatásokban változások történtek, melyek befolyásolják az étkezési támogatásokat. 
 
Új támogatásként jelentkezett a kerületi lakosok támogatása, ami annyit jelent, hogy abban az esetben, ha (részlet 
a rendeletből): 
(9. § 
„(6a)8 A közoktatási intézményekben a III. kerületi igénybevevők és a nem III. kerületi igénybevevők étkezésért fizetendő térítési díjait e 
rendelet 1. melléklete tartalmazza. ) 

 

A III. kerületi igénybevevők térítési díját fizeti az a szülő, 
 
-aki a III. kerületi Polgármesteri Hivatalban, önkormányzati fenntartású vagy működtetésű   intézményben, 
-önkormányzati alapítású gazdasági társaságnál dolgozik. 
 
!A kerületi lakosoknak adható kedvezménynél a (6a) pontban leírt munkahelyen dolgozóknak munkáltatói igazolással kell 

igazolni, hogy mely intézmény alkalmazza őket.! 

 
(7)9  
-Az étkezéstérítési támogatásra való jogosultságot a gyermek  
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőjének, gyámjának lakcíme10 keletkezteti.” 
Ezt befizetéskor a szülő/gondozó lakcímkártyája bemutatásával  tudja igazolni. 
 
A (7) pont alapján: 
- Amennyiben a gyermeket nevelő/gondozó szülő(k) lakcímkártyán III. kerületi lakóhely szerepel, úgy a gyerek 
megkaphatja a kedvezményt.  
-Ha a lakcímkártyán lakóhely és tartózkodási hely is szerepel (melyek közül az egyik III. kerületi) a szülőnek 
nyilatkoznia kell, hogy melyik címen lakik életvitelszerűen – amennyiben a III. kerületin, úgy a gyerek megkaphatja a 
kedvezményt. 

 
 
Amennyiben a szülő/gondozó rendelkezik III. kerületi állandó/életvitelszerűen használt lakcímmel, 
étkezési díjak táblázatunkban a „LAKCÍM” kedvezmény sorban megjelölt  díjat kell fizetnie. 
 
Amennyiben a szülő/gondozó rendelkezik III. kerületi lakcímmel és jogosult a 3/több gyermekes  
50%-os étkezési támogatásra is, az étkezési díjak táblázatunkban a „LAKCÍM 50%” kedvezmény sorban megjelölt 
díjat kell fizetnie. 
 
Amennyiben a szülő/gondozó nem rendelkezik III. kerületi lakcímmel, de jogosult a 3/több gyermek után járó 50% 
kedvezményre, étkezési díj táblázatunkban az 50% kedvezmény sorban megjelölt díjat kell fizetnie. 
 
45%-os kedvezményre az a III. kerületi lakcímmel rendelkező, családban élő szülő/gondozó jogosult, akinél az egy 
főre eső jövedelem nem haladja meg a 42.700.-Ft-ot és rendszeres támogatásban nem részesül. 
 
60%-os kedvezmény igénybevételére az a III. kerületi lakcímmel rendelkező egyedülálló szülő/gondozó jogosult, 
akinél az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 42.700.-Ft-ot és rendszeres támogatásban nem részesül. 
 
95%-os kedvezményre jogosult az a III. kerületi lakcímmel rendelkező szülő/gondozó,  
 - aki rendszeres támogatásban nem részesül, de 3/több gyermekes és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg  
    a 42.700.-Ft-ot, 
vagy 
 - tartósan beteg gyermeket nevel. ( Figyelem! A támogatás ebben az esetben csak a beteg gyermek étkezését   
    támogatja, a testvérekét nem! )   
 
100%-os kedvezmény: (RGYK) 
Minden „ingyenesen” étkezőnek kötelező az étkezés megrendelése minden hónapban, 
az intézménynél alkalmazott formában. A lemondás ugyanolyan kötelezettség, mint a megrendelés! 
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