
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 
4/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelete  

a zuglói gyermekek szünidei étkezésének kiegészítő önkormányzati támogatásáról 
 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 6-8. § tekintetében a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) 
bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén 
lakó és ott lakcímmel rendelkező, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint 
kiskorúnak minősülő gyermekre (a továbbiakban: gyermek).  

2. § (1) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a gyermekek szünidei étkezéséhez e rendelet szerinti kiegészítő természetbeni 
ellátást biztosít.  

(2) A kiegészítő természetbeni ellátást az Önkormányzat az őszi, téli és tavaszi szünetben a 
tanév rendjéhez igazodóan szünetenként (a továbbiakban együtt: évközi szünet) az adott 
tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkaszüneti napra és hétvégi pihenőnapra 
biztosítja a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 
21/C. §-a alapján nyújtott szünidei étkeztetésben részesülő gyermek számára. 

(3) Az Önkormányzat a Gytv. 21/C. §-a alapján nyújtott szünidei étkeztetésben nem részesülő 
olyan gyermeknek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a 
gyámhatóság jogerősen megállapította, az évközi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan 
szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapra, munkaszüneti 
napra, továbbá hétvégi pihenőnapra biztosítja a kiegészítő természetbeni ellátást.  

(4) A (3) bekezdés szerint kiegészítő természetbeni ellátásra jogosult az a gyermek is, aki 
ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésben részesül. 

3. § (1) Az Önkormányzat a kiegészítő természetbeni támogatást szünidei étkezési 
csomagként biztosítja.  

(2) A szünidei étkezési csomag keretében fogyasztásra kész élelmiszert, továbbá egy konyhai 
művelettel előállítható fogyasztásra kész élelmiszert és gyümölcsöt lehet biztosítani.  

(3) A szünidei étkezési csomag napi értékét a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzat Képviselő-testülete egyedi határozatban állapítja meg. 

4. § (1) A szünidei étkezési csomagot a jogosult gyermeket gondozó szülő, törvényes 
képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő 
kérelmére kell biztosítani (a továbbiakban együtt: kérelmező).  

(2) A kérelmező a kérelmet a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
évközi szünet kezdetét megelőzően legkésőbb 10 munkanappal nyújthatja be. A kérelmet a 
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kiegészítő természetbeni támogatásra való jogosultság jogcímének megfelelő adatok 
kitöltésével kell benyújtani.  

(3) A kérelmet a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon a Zuglói Család- és Gyermekjóléti 
Központban (a továbbiakban: Központ) kell benyújtani. A kérelemhez a 2. § (4) bekezdése 
szerinti jogosult esetében mellékelni kell a közoktatási intézmény által kiadott, az ingyenes 
vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésben történő részvételt igazoló okiratot.  

(4) A Központ a beérkezett kérelmeket elektronikus úton a (2) bekezdésben foglalt határidőt 
követő 3 munkanapon belül megküldi a Zuglói Polgármesteri Hivatal jegyzőjének, aki a 
szünidei étkezési csomagra való jogosultságot a Gyvt. 138. § (1) bekezdése szerint vezetett 
nyilvántartásból ellenőrzéssel, vagy az ingyenes vagy kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetésben részesülő gyermek esetén a közoktatási intézmény által kiadott 
igazolásból állapítja meg.  

(5) A jegyző a Központ által elektronikus úton megküldött kérelmek ellenőrzésének az 
eredményéről 3 munkanapon belül tájékoztatja a Központot. 

(6) A Központ értesíti a jogosultat az étkezési csomag átvételének az idejéről és helyszínéről. 

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 
hatályba. 

(2) A 6-8. § 2019. április 1-jén lép hatályba. 

 

6-9. §*1 

 

 

 

 

            Karácsony Gergely                                                                       dr Papp Imre  
polgármester        jegyző 

 
 

 

 

 

 

 

*1 Hatályon kívül helyezte a 4/2019. (III. 8.) rendelet 9. §-a 
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1. melléklet a 4/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelethez 

Budapest Főváros XIV. Kerület  
Zuglói Polgármesteri Hivatal  
1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
 
A kérelem benyújtásának a helye: Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ  
(1144 Budapest, Füredi park 6.)  
A kérelem benyújtásának az ideje: évközi szünetet megelőző 10. munkanapig 

 
KÉRELEM 

SZÜNIDEI ÉTKEZÉS CSOMAG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 
 
 Alulírott szülő/más törvényes képviselő 
Neve: 

Születési neve: 

Születési helye, ideje (év, hó, nap): 

Anyja neve: 

Lakóhelye: 

Telefonszám (megadása nem kötelező): 

 
I. A szünidei étkezési csomagot az alábbi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő kiskorú gyermekem részére a tanítási szünet időtartamára eső valamennyi 
munkanapra, munkaszüneti napra, továbbá hétvégi pihenőnapra kérem: 
 
[az alábbi adatokat akkor kell kitölteni, ha a gyermek a tanítási szünetre eső munkanapokon 
más jogcímen nem részesül szünidei étkeztetésben] 
 

1. Gyermek neve 
 

Születési hely, idő (év, hó, 
nap) 

Anyja neve 

 
 

  

 
2. Gyermek neve 

 
Születési hely, idő (év, hó, 

nap) 
Anyja neve 

 
 

  

 
3. Gyermek neve 

 
Születési hely, idő (év, hó, 

nap) 
Anyja neve 
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4. Gyermek neve 
 

Születési hely, idő (év, hó, 
nap) 

Anyja neve 

 
 

  

 
II. A szünidei étkezési csomagot az alábbi ingyenes vagy kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetésben részesülő kiskorú gyermekem részére a tanítási szünet időtartamára 
eső valamennyi munkanapra, munkaszüneti napra, továbbá hétvégi pihenőnapra kérem: 
 
[aláhúzással jelölni kell, hogy a gyermek ingyenes vagy kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetésben részesül, valamint az alábbi adatokat akkor kell kitölteni, ha a gyermek 
a tanítási szünetre eső munkanapokon más jogcímen nem részesül szünidei étkeztetésben] 
 

1. Gyermek neve 
 

Születési hely, idő (év, hó, 
nap) 

Anyja neve 

 
 

  

 
2. Gyermek neve 

 
Születési hely, idő (év, hó, 

nap) 
Anyja neve 

 
 

  

 
3. Gyermek neve 

 
Születési hely, idő (év, hó, 

nap) 
Anyja neve 

 
 

  

 
4. Gyermek neve 

 
Születési hely, idő (év, hó, 

nap) 
Anyja neve 

 
 

  

 
 
III.  A gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján nyújtott 
szünidei étkeztetésben részesülő gyermek számára a tanítási szünet időtartamára eső 
valamennyi munkaszüneti napra és hétvégi pihenőnapra kérem: 
 
[az alábbi adatokat akkor kell kitölteni, ha a gyermek a tanítási szünetre eső munkanapokon 
más jogcímen részesül szünidei étkeztetésben] 
 

1. Gyermek neve 
 

Születési hely, idő (év, hó, 
nap) 

Anyja neve 
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2. Gyermek neve 

 
Születési hely, idő (év, hó, 

nap) 
Anyja neve 

 
 

  

 
3. Gyermek neve 

 
Születési hely, idő (év, hó, 

nap) 
Anyja neve 

 
 

  

 
4. Gyermek neve 

 
Születési hely, idő (év, hó, 

nap) 
Anyja neve 

 
 

  

 
Tájékoztatom, hogy szünidei étkezési csomag átvételének a helyszínéről és időpontjáról a 
Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ értesíti.   

 

 

Nyilatkozat 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben megadott személyes adataimat – és a mellékelt 
okiratot – a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ kezeli, és ellenőrzés céljából továbbítja 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban együtt: 
adatkezelő) 

    
Budapest, ……………… 

……………………… 
Kérelmező aláírása 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Érintett!  

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatal (székhely: 1145 Budapest, 
Pétervárad u. 2.) által a gyermekvédelmi tárgyú támogatás iránti kérelem elbírálása során az 
Ön által megadott személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. 
rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával az alábbiak szerint használjuk fel:  

1. Adatkezelő adatai, elérhetősége: 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói  Polgármesteri Hivatal 

Székhelyének címe: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 

Elektronikus levélcím: hivatal@zuglo.hu  

Telefon: +36 1 8729 100 

2. Adatvédelmi tisztviselő:  

Cím: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
 
Elérhetőség: adatvedelem@zuglo.hu 
 

3. Az adatkezelés jogalapja:  

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gytv.),  

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,  

-  A Zuglói gyermekek szünidei étkezésének önkormányzati támogatásáról szóló 
.../2019. (… …) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet).  

4. A kezelt adatok köre: jogosult és a jogosultsággal összefüggésben más személyek 
természetes személyazonosító adatai, lakcíme, jogosultságának feltételeire vonatkozó adatok 
[az önkormányzati rendelet alapján a fenti kérelemnyomtatványban meghatározott, a kérelem 
elbírálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok].  

5. Az adatkezelés célja: a gyermekvédelmi ellátás (szünidei kiegészítő étkeztetés) iránt 
benyújtott kérelmek elbírálásához szükséges adatok kezelése. 

6. Az adatkezelés időtartama: gyermekvédelmi ellátásra való jogosultság megszűnésétől 
számított öt év elteltével törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat, kivéve a 
szolgálati időre jogosító ellátásokat. 

7. Az adatokhoz való hozzáférés: személyes adatok az ügyfél által a kérelem- 
nyomtatványon megadott adatok. Ezeket az adatokat a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 
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Hivatal) a Gyvt. szerinti adatkezelőnek továbbítja.  

8. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett joga: A GDPR 13. cikk (2) bekezdés 
alapján: 

8.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog 

Az érintett személy a Hivatal 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban 
tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy  

a) mely személyes adatait, 
b) milyen jogalapon, 
c) milyen adatkezelési cél teljesítése érdekében, 
d) milyen forrásból, 
e) mennyi ideig kezeli, 
f) a Hivatal kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 

biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 
 
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott 

elérhetőségén teljesíti. 

8.2. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett a Hivatal 1. pontban megadott elérhetőségén keresztül, írásban kérheti, hogy az 
adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát.  

8.3. A törléshez való jog 

Az érintett a Hivatal 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti a 
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. 

8.4. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog 

Az érintett a Hivatal 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy az 
adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha  

a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, 
b) az érintett vitatja az adatok pontosságát,  
c) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának a korlátozását, 
d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy 
védelméhez. 

 
Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az 
adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 
jogos indokaival szemben. Az a)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben 
foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart. 
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8.5. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett a Hivatal 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az 
adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos 
kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. 
 
9. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet Budapest 
Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél személyesen, az adatkezelő 
székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az adatvedelem@zuglo.hu email címen. 
 
A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban 
tájékoztatja. 
Az érintett a jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,  
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,  
Telefon: +36 (1) 391-1400  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
web oldala: https://www.naih.hu 
 
A jogérvényesítés módjára az Infotv. 22-23. §-a, valamint az 52-58. §-a vonatkozik. 
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2. melléklet a  4/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelethez 

 
„12/a. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 

 

2019. évi szolgáltatási önköltség és intézményi térítési díj 

  

A B C 

Szociális ellátások 
Szolgáltatási 
önköltség 

Intézményi 
térítési díj 

1. 
Ebéd térítési díja naponta és személyenként 

  

1191 forint/ 
ellátási nap 

970 forint/ 

ellátási nap 

2. 
Reggeli, uzsonna térítési díja naponta és 

személyenként 

637 forint/ 

ellátási nap 

635 forint/ 

ellátási nap 

3. 
Napi háromszori étkezés 1828 forint/ 

 ellátási nap 

1605 
forint/ellátási nap 

3. 
Étel szállítási díja alkalmanként 341 forint/ 

alkalom 
340 forint/ 

alkalom 

4. 
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás 2714 forint/ 

gondozási óra 
2290 forint/ 

gondozási óra  

5.  
Házi segítségnyújtás- szociális segítés 2715 forint/ 

gondozási óra 

2665 forint/ 

gondozási óra 

6. 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 168 forint/ 

ellátási nap 
100 forint/ 

ellátási nap 

7. 

Nappali ellátás: 

 - Idősek nappali ellátása 

 - Fogyatékosok nappali ellátása 

 

2140 forint/ 
ellátási nap 

6117 forint/ 

ellátási nap 

 

1705 forint/ 

ellátási nap  

5135 forint/ 

ellátási nap 

8. 
Fogyatékosok nappali ellátása ebéddel együtt 7308 forint/ 

ellátási nap 

6105 forint/ 

ellátási nap 

9. 
Fogyatékosok nappali ellátása háromszori étkezéssel 
együtt 

7945 forint/ 

ellátási nap 

6740 forint/ 
ellátási nap 

 

Az étkezés térítési díja az általános forgalmi adót tartalmazza. 
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        3. melléklet a 4/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelethez 
 

„13/b. melléklet a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

Bölcsődei gondozás 
(gondozás, nappali felügyelet)  

2019. évi 
szolgáltatási önköltsége és intézményi térítési díja 

  
A B C 

 
Szolgáltatási 

önköltség 
Intézményi 
térítési díj 

 

Bölcsődei gondozás 

5 604 
 forint/ ellátott/ 

nap 

3 081  
forint/ 

ellátott/ nap” 
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