
 

A gyermek neve:   …………………………………… Bölcsőde 

 

Lakcíme:  ……………….., ……………………….. 

 

Szülő elérhetősége: …………………….. 

 

             Igényelt étkezés:            R + T    +     E    +    U              
 

Térítési díj:          ingyenes               …. Gyvt.  

                                                          ....  3 vagy több gyermek 

                               …. Tartós betegség       

                                                          .… Családban van tartós beteg gyermek  

                        ..... Nevelőszülőnél elhelyezett gyermek 

            ….  1 főre jutó nettó jövedelem 172 900 Ft alatti 

                            100 %-os              …. Kedv. nem jogosult                                                                             

 

Kérem a Polg. Hivatal pénzügyi csoportját a gyermek nyilvántartásba vételére. 
                                                                                                                                                 
Az étkezés rendeléséről / lemondásáról  és a térítési díj fizetéséről szóló tájékoztatót 

átvettem, annak tartalmát tudomásul vettem: 

 

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

Harta, 20………….   

 

 

 

 



6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

NYILATKOZAT 
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai 

nevelés esetén 

1. Alulírott ........................................................................ (születési név: ………………………… 
születési hely, idő…….................., …...... ..... …... anyja neve: ..............................) 
.................................................................................................................... szám alatti lakos, mint a 

1.1. ................................................. nevű gyermek (születési hely, idő .................., ............ ….. ..... 
anyja neve: ...................................................), 
1.2. ................................................. nevű gyermek (születési hely, idő .................., ……..... ….. ….. 
anyja neve: ...................................................),* 
1.3................................................. nevű gyermek (születési hely, idő .................., ………... ….. ….. 
anyja neve: ...................................................),* 

szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 
gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, 
mivel a gyermek(ek):** 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül …........ év .................. hónap ...... 
napjától, 

b) tartósan beteg vagy fogyatékos, 
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,*** 
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy 

................................................................................................ 
f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 

személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, 
azaz nettó összegének 130%-át. 

2. 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: ................................................ 

.................................................... 
az ellátást igénybe vevő 

(szülő, más törvényes képviselő, nevelésbe vett 
gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő, 

intézményvezető) aláírása 

* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon 
jogcímen igényli a szülő/más törvényes képviselő/gondviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik a 
jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a sorok 
értelemszerűen bővíthetőek. 

** A megfelelő pont jelölendő! Az f) pont kizárólag abban az esetben jelölhető, amennyiben az ellátást 
igénybe vevő gyermek az a)-e) pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg. 

*** 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 oktatásban 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.  



Hartai Hársfavirág Szociális Központ 

 
HARTA 

 

NYILATKOZAT 

 
 

Gyermekem / gyermekeim étkezési térítési díját 

 
 

ÁTUTALÁSSAL 

 
 

SÁRGA CSEKKEN 

 
(a választott fizetési módot kérem húzza alá) 

szeretném rendezni. 

 
 

Szülő neve, címe, elérhetősége: ....................................................................................................................  

Gyermek neve:.............................................................................................................................................  

Gyermek neve:.............................................................................................................................................  

Gyermek neve:.............................................................................................................................................  

Gyermek neve:.............................................................................................................................................  

Amennyiben átutalással vagy csekken kívánja rendezni a díjat, a számla postázási címe: 

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

 

 

Harta, 20 .................  

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

                                                                                                          Szülő aláírása 





VÁLTOZÁS AZ ÓVODAI, ISKOLAI ÉTKEZÉS LEMONDÁSÁBAN!!!!! 

Az alábbi papírt nem kell visszaküldeni az igénylésekkel, erre Önöknek van szüksége!!!! 

Az étkezés megrendelése és lemondása: 

Hiányzás, betegség esetén az étkezést le kell mondani. Minden nap 9 óráig lehet a másnapi 

étkezést lemondani. A lemondás a következő naptól érvényes és a következő befizetéskor kerül 

jóváírásra. Az ebéd csak a hiányzás első napján vihető el!  

VÁLTOZÁS!!!! 

Kérem a szülőket a lemondásokat (lehetőleg) írásos formában hétköznap 8.00 és 16 óra 

között legyenek szívesek jelezni. A szöveg tartalmazza a gyermek nevét, a hiányzás 

időtartamát.  A lemondásokat rögzíti: Kiss Dávid. 

A lemondás történhet email-ben, sms-ben, messengeren, személyesen, az óvodai ebédlőben 

elhelyezett parafatáblán cetlin, illetve szükség esetén telefonon.  

 

messenger: Kiss Dávid                                                      hétköznap 8-16 óra között 

sms/telefon: 06-30-3476975 vagy 78/402-022 

A késő délutáni, esti és hétvégi jelzéseket nem áll módunkban figyelembe venni!!!!!! 

 

Év közben bármilyen változtatást, lemondást, kategóriaváltást is jelezni kell. Étkezés típust mindig 

a következő hónaptól lehet csak változtatni! 

 

Iskolás étkeztetés esetén még a következőket is figyelembe kell venni: 

Az alsó tagozatosok adott napi tízóraija a konyhán reggel 8 óráig vehető fel, amennyiben ez 

nem történik meg, a tízórait átküldjük az iskolába, onnan vissza élelmiszer biztonsági okokból 

már nem hozhatjuk, így azt ebben az esetben a többi gyermek elfogyasztja. Délben már nem áll 

módunkban a tízórait odaadni. 

A térítési díj befizetése előre, a hónap első teljes hetében történik, a számlák adott hónap 10.-ig 

kerülnek kiállításra. 

Csak annak tudunk étkezést biztosítani, aki azt időben befizeti. 

Be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére nem tarthatnak igényt. 

Kérem a fentiek szíves megértését és tudomásul vételét. 

A gyakran ismételt kérdéseket a következő oldalon találják. 

   

Megértésüket köszönöm!                                                             Ambrus Aliz 

                                                                                                intézményvezető 

                                                                                  Hartai Hársfavirág Szociális Központ 



Gyakran ismételt kérdések: 

 

1. Miért nem lehet lemondani az aznapi étkezést? Miért kell egyáltalán lemondani? 

 

Az adott napi élelmet azért nem lehet lemondani, mivel az ahhoz szükséges alapanyagok már a 

konyhán vannak, legtöbb esetben már főnek. A lemondás azért szükséges, mert az étkezési 

nyilvántartásnak egyeznie kell az óvodai, iskolai hiányzási naplóval, ami az elszámolás miatt fontos. 

2. Miért kell 9 óráig jelezni a hiányzást?  

Vannak olyan alapanyagok, melyeket a konyhának minden nap a következő napi pontos 

létszámmal adott időre kell megrendelni. Ilyen például a pékáru. Ezen már később nem 

lehetséges változtatni, a megrendelt és leszállított termékeket ki kell fizetni. 

 

3. Miért csak 8-16 óráig lehet lemondani az étkezést és miért kell írásban? 

A lemondásokat rögzítő kollégának hétköznap 8 tól 16 –ig tart a munkaideje , így csak akkor tudja 

felrögzíteni a változásokat. Munkaidőn túl vagy hétvégén nem áll módjában ezt megtenni. Ha este 

vagy késő délután küldenek sms-t messenger üzenetet nincs nála a nyilvántartás, így nem tudja 

rögzíteni. Másnap pedig fizikai képtelenség vissza keresni az üzeneteket, 450 étkezőnk van! 

 

4. Hogy mondjuk le az étkezést, ha hétvégén betegszik meg a gyermek? 

Amennyiben gyermeke hétvégén betegszik meg, a hétfői étkezést már nem lehet lemondani, mivel 

azt pénteken meg kellett rendelni, így ráér a szülő a hiányzást hétfőn –természetesen 9 óráig- jelezni 

(a hétfői élelmet el tudja vinni). 

5. Hogyan lehet változtatni, ha más típusú étkezést kérek gyermekemnek? 

Abban az esetben, ha például tízórait-ebédet-uzsonnát kért eddig gyermekének, és szeretne csak 

ebédet kérni (vagy bármilyen egyéb lehetőséget) jelezni kell. A változást minden hónap 25.-ig kell 

rögzíteni és a következő hónaptól válik aktuálissá. 

6. Mit csináljunk, ha változik a kedvezményre való jogosultság? 

Például, ha kedvezményre jogosult a gyermek, de lejár a gyermekvédelmi határozata, vagy ha 

nagycsaládossá válik valaki, vagy ha jövedelem alapján ingyenes és abban van változás minden 

esetben jelezni kell. A munkatársunk tájékoztatni fogja Önöket, hogy személyesen kell e bejönni, 

kitölteni a nyomtatványokat (Hartai Hársfavirág Szociális Központ, 6326 Harta, Iskolaköz 1.) 

vagy megfelelő, ha elektronikusan írásban jelzik (hétköznap 8-16-ig). 


