
Étkezési tájékoztató és nyilatkozatok 

a 2022/2023-as nevelési évben a Fertőszentmiklósi Bezerédj Amália Óvoda és 
Bölcsődébe járó gyermekek szülei, törvényes képviselői részére 

Tisztelt Szülők! 

Néhány fontos információt szeretnénk megosztani Önökkel a gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatban. 

Az étkezési térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 15-ig kell megfizetni a kézhez 
kapott számla ellenében a következő fizetési módok egyikével: 

- CSEKKEL 
 

- ÁTUTALÁSSAL  a számlán feltüntetett számlaszámra, kerekítés nélküli pontos 
összeget kérünk utalni hivatkozva a számla sorszámára és a tanuló nevére 

 

- ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉSSEL  (E-Önkormányzat Portálon 
keresztül) 
Kérjük, ezt a fizetési módot részesítse előnyben. 

 
A mellékelt nyilatkozat hátoldalán jelölni szíveskedjen, melyik fizetési móddal kíván 
fizetni. 

INGYENES ÉTKEZÉS 

Amennyiben ingyenes étkezésre jogosultak, a mellékelt nyilatkozaton jelöljék a megfelelő 
jogcímnél. A szükséges igazolást vagy határozatot az étkezési nyilatkozathoz csatoltan 
kell benyújtani az alábbiak szerint: 

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító 
hatósági döntés (Határozat) eredeti példányát vagy 3 hónapnál nem régebbi 
másolatát. 
 
 

• tartós beteg vagy fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek 
esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló - MÁK vagy más 
pénzintézeti kifizetőhely pl.: BM, HM - által kiállított Határozat eredeti példányát 
vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát, ennek hiányában 

- tartós betegség esetén eredeti szakorvosi igazolást vagy3 hónapnál nem 
régebbi másolatát 

- fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. 
törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § 
(1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság eredeti 
szakvéleményét vagy 3 hónapnál nem régebbi másolatát. 

• három vagy több gyermekes szülőknek a kiadott Nyilatkozatot  a gyermekek 
számáról 

• Alacsony jövedelem esetén a szülőnek a kiadott Nyilatkozatot , melyben 
büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia kell. 

Az ingyenes étkezés az igazolás vagy határozat leadása után biztosítható. Amennyiben a 
Nyilatkozat bármely adata változik, azt haladéktalanul jelezze az óvoda titkárságán. 
Kedvezmény visszamenőleg nem érvényesíthető! 
 

ÉTKEZÉSEK LEMONDÁSA, MÓDOSÍTÁSA, KAPCSOLATTARTÁS 

Amennyiben az intézményi gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem 
veszi igénybe, akkor a szülő az alább megadott elérhetőségeken a tárgynapot megelőző 
munkanap  reggel 10 óráig, diétás étkező esetében 8.30-ig jelentheti be a lemondást, a 
távolmaradást és annak időtartamát. Amennyiben térítési díjat fizetnek, a betegség első 
napján a már megrendelt ebéd éthordóban elvihető az iskolakonyháról, de csak abban az 
esetben, ha ezt az igényüket 8.30-ig telefonon jelzik az óvodában. 

Az étkezések lemondását az alábbi elérhetőségen teheti meg: 

 

 

 

 

 

Az időben le nem mondott étkezéseket ki kell fizetni. 

Az ingyenes étkezésre jogosultak figyelmét felhívom, hogy fokozottan ügyeljenek 
gyermekük étkezésének lemondására távolmaradása idején, ugyanis a le nem mondott 
étkezéseket az intézmény fizeti meg feleslegesen az iskolakonyha felé. 

 

DIÉTÁS ÉTKEZÉS: 

Az igénylés folyamatához az 544-170-es, illetve a fertoszentmiklosiovoda.hu honlapon 
megtalálhatók. A kérelemhez csatolni szükséges a diétás étkezésre vonatkozó orvosi 
dokumentumokat is! 

 

 

06-99/544-170 telefonszámon 

az óvoda titkárságán 

 



Nyilatkozat étkezés igénybevételéhez 

2022/2023. nevelési év 

Gyermek neve, csoportja:  ....................................................................................................................  

Gyermek születési helye, ideje: ............................................................................................................  

Anyja leánykori neve: ..........................................................................................................................  

Gyermek lakcíme:  ...............................................................................................................................  

Választott étkezés típusa:  normál    diétás (típusa: ………………………..……..) 

Szülő/gondviselő neve: ........................................................................................................................  

Születési neve:  .....................................................................................................................................  

Születési helye, ideje:  ..........................................................................................................................  

Anyja leánykori neve: ..........................................................................................................................  

Lakcíme:  ..............................................................................................................................................  

Telefonszáma: ......................................................................................................................................   

Nyilatkozom, hogy a Gyvt. 21/B § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei / óvodai 
gyerekétkeztetésre 

 nem vagyok jogosult 
 jogosult vagyok, az alábbi jogcím alapján, mivel a gyermek 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ……………… napjától 
 tartósan beteg vagy fogyatékos 
 családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, 
 családjában három vagy több gyermeket nevelnek 

Nyilatkozom, hogy velem közös háztartásban élő gyermekek száma ….. fő, ebből* 
…….. fő 18 éven aluli 
…….. fő 18 évesnél idősebb, de 25 évesnél fiatalabb, köznevelési 

intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy 
felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló 

……... fő életkortól függetlenül tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 
 nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy 
 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.  
 
 

(E pont kizárólag abban az esetben jelölhető, amennyiben az ellátást igénybe vevő gyermek a 
fenti pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg.) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 
egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének 
igénybevételéhez történő felhasználásához. 

Az ingyenes gyermekétkeztetés feltételeiről és igénybevételének módjáról a tájékoztatást tudomásul 
vettem. 

Dátum: ................................................ .......................................................................  

 szülő aláírás (a gyermek törvényes képviselője) 
 

*  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 iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban 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. 

 

 

(Kérem, fordítson! )
 



 

 

Amennyiben az ingyenes gyermekétkeztetésre nem jogosult, az alábbi fizetési módot 
választom: 

 csekk (számlához csatoljuk) 

 átutalás 

 online bankkártyás fizetés (E-Önkormányzat Portálon) 
 

 

Ehhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges. 
 

Az OHP a következő címeken érhető el:  

https://ohp.asp.lgov.hu 
https://eonkormanyzat.gov.hu 
https://e-onkormanyzat.gov.hu 

 

Az internetes bankkártyás fizetés előnye, hogy ingyenes a befizetőnek és a fogadó 
félnek is, az utaláshoz szükséges adatokat nem kell kitölteni, illetve egy tranzakcióval 
több számlát is be lehet fizetni (bölcsődés, óvodás, iskolás gyermekeikét egyaránt). 

A bankkártyás befizetés menete megtalálható a www.fertoszentmiklosiovoda.hu 
honlapon. 

Amennyiben szeretne élni a bankkártyás fizetés lehetőségével, kérem az alábbi 
adatkezelési nyilatkozatot pontosan, olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűkkel 
kitölteni szíveskedjen. Annak a személynek kell nyilatkoznia, aki a számlafizetést a 
fenti OHP portálon elindítja . A térítési díjról szóló számla ezen személy nevére és 
címére kerül kiállításra. 

Nyilatkozom, hogy megismertem és elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban 
foglaltakat. Hozzájárulok, hogy természetes személyazonosító adataimat az illetékes 
önkormányzat/intézmény - az ASP rendszeren keresztül – a gazdasági esemény(ek)hez 
kötődő fizetési kötelezettsége(i)m elektronikus lekérdezésének és teljesítésének 
biztosítása érdekében kezelje. 

viselt családi és utónév:  .................................................................................................  

születési családi és utónév: .............................................................................................  

születési hely, idő: ..........................................................................................................  

anyja születési családi és utóneve: .................................................................................  

lakcím: ............................................................................................................................  

 

 ………………….……………. 
 számlafizető szülő aláírása 
 

 

(Amennyiben a fizetési portálon nem találta meg az Ön által befizetni kívánt számlát, 
akkor az adott számlán szereplő 20 karakter hosszú számla befizetési kód alapján is le 
tudja kérdezni és befizetni az adott számlát.) 

 



Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez 

A jövedelemszámítás szabályai 

(Arra az esetre vonatkozik, ha a kötelezett a kedvezményt a nyilatkozatban foglalt alacsony 
jövedelem alapján kívánja igénybe venni.) 

1.  A feltétel csak bölcsődei, mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő 
gyermek esetén alapozza meg a normatív kedvezményre való jogosultságot, ha a családban 
az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 
munkabér nettó összegének 130%-át [2023. évben a 200.564,-Ft-ot]. 

2. A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő személyek köre: a kérelem benyújtásának 
időpontjában közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban 
együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

2.1. szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 

2.2. a tizennyolc éven aluli gyermeket, a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési 
intézményben nappali rendszerű oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben 
nappali képzésben tanuló gyermeket és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos 
fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, 
valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban 
részesülő fiatal felnőttet, 

2.3. a 2.1. és 2.2. alpontba nem tartozó, a Polgári Törvénykönyv családjogra irányadó 
szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont. 

3. A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő jövedelem: a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - 
vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az 
adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói 
adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, 
illetve hozzájárulást kell fizetni. Így különösen: 

3.1. munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz, 

3.2. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló 
tevékenységből származó jövedelem, 

3.3. nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági 
ellátás, rehabilitációs ellátás), nyugdíjszerű ellátások (például korhatár előtti ellátás), 

3.4. a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: 
csecsemőgondozási díj (CSED), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő 

ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás], 

3.5. önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátások (különösen: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ápolási díj, 
időskorúak járadéka, álláskeresési támogatás), 

3.6. egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó 
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.). 

4. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. 

5. Rendszeres jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző hónapban kapott 
összeget, míg nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó 
jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy 
havi átlagát kell együttesen figyelembe venni. 

6. A családtag által fizetett tartásdíj összegét jövedelemcsökkentő tényezőként kell 
figyelembe venni. 

7. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1a) bekezdése szerinti 
ellátásokat, így különösen a rendkívüli települési támogatást, a lakásfenntartási támogatást, 
az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében 
nyújtott támogatást és pótlékot, a gyermekvédelmi nevelőszülők számára fizetett nevelési 
díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági 
támogatást. Nem minősül jövedelemnek továbbá az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 
foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő 
munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján 
háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő 
munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke. 

8. A nyilatkozat benyújtását megelőzően megszűnt jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni. 

9. A családban az egy főre jutó havi jövedelem összegének kiszámítása: a család összes 
nettó jövedelme [a 2. pont szerinti személyek 3. pont szerinti jövedelmének együttes 
összege] csökkentve a fizetett gyermektartásdíj összegével, majd osztva a 
jövedelemszámításnál figyelembe veendő személyek számával [2. pont]. 


