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Tisztelt Szülők! 

 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata igényfelmérést végez annak érdekében, hogy a 2021. 

március 8-ától elrendelt óvodai rendkívüli szünet, valamint az iskolai tantermen kívüli digitális 

oktatás ideje alatt, valamennyi, az intézményekbe beíratott gyermekek részére biztosítsa 

munkanapokon a gyermekétkeztetést.  

Minden Pétfürdő településen állandó lakcímmel rendelkező gyermek számára abban a 

formában biztosítjuk – ingyenes, 50%-os, teljesárú – a gyermekétkeztetést, ahogy ezt az 

intézményben töltött időszakban biztosítottuk. 

 

Az étkezés ebben az időszakban csak egyszeri meleg étel formájában, EBÉD, biztosított, 

ELVITELRE. Az ebédet a Polgármesteri Hivatal régi épületében lehet átvenni, naponta 

11.00 és 12.00 óra között. Az ebéd átvételét aláírással kell igazolni. 

 

Óvodában ingyenesen étkezik, aki: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

c) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át 

vagy 

e) nevelésbe vették; 

Aki fenti körbe nem tartozik, az teljes árat fizet.  

 

Iskolában ingyenesen étkezi, aki: 

 

1. az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

b) nevelésbe vették; 

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, 

az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el; 

 

 



2. Az iskolában a térítési díj5 0%-át fizeti az, 

a) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló, ha 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

b) az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

tanuló, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, 

hogy az 1. a) -c) pontja alapján nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben; 

c) az 1. pont a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 

számára, feltéve, hogy az 1. pont alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetésben 

 

Az iskolában, aki nem tartozik a fenti 1. és 2. pont hatálya alá, teljes térítési díjat fizet. 

 

Amennyiben igénybe kívánja venni a gyermekétkezést, a mellékelten megküldött 

nyomtatványon tudja leadni erre vonatkozó kérelmét. 

 

A kérelem benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Pétfürdő, Berhidai u. 6/C.   

 

Aki már a hétfői (március 8.) naptól igényli az étkeztetést, az a mai napon 14.00 óráig tudja 

igényét az alábbi módon benyújtani: 

 

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban tölti ki a kérelmet, kollegák ügyeletet tartanak 

14.00 óráig, vagy 

a mellékelten megküldött kérelem nyomtatványt kitöltve, az alábbi email címek 

bármelyikére 14.00 óráig megküldi: 

 

onkormanyzat@petfurdo.hu 

jegyzo@petfurdo.hu 

sulimenza.pet@gmail.com 

  

Aki a mai napon nem tud jelentkezni, de igényli az étkeztetést, folyamatosan jelezheti fenti 

módokon az igényét, azt figyelembe véve, hogy a jelentkezést naponta legkésőbb 9.30 óráig 

tudjuk fogadni, és a gyermek részére a jelentkezést követő naptól tudjuk biztosítani az 

ellátást. 

 

Felhívom a figyelmet, amennyiben az előzetesen megigényelt ebédet le kívánja mondani, 

arra a megelőző munkanap 9.30 óráig van lehetőség. 

 

Lemondásra az alábbi telefonszámon van lehetőség: 06(88)588-910/ 110 mellék, illetve a  

+36 30/627 1279 

 

Amennyiben az ebédet nem veszi át és előzetesen sem mondja le a rendelést, az étkezők 

névsorából törlésre kerül! 

 

Kérem, hogy amennyiben a gyermeknek bármilyen tudott, igazolt ételallergiája van, 

jelezze az igénylő lapon, az ételallergia fajtáját is!! 

 

Pétfürdő, 2020. március 6. 

                                                                                         Szabóné Czifra Melinda 

                                                                                                        jegyző 
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