
TISZTELT SZÜLŐK! 
 

Az alábbiakban összefoglaljuk a 2021/2022-es nevelési év étkeztetésével kapcsolatos tudnivalókat: 

Óvodánkban háromszori (reggeli, ebéd, uzsonna) étkezésre van lehetőség, melyet készpénzes (megadott napokon) vagy 

online bankkártyás fizetési lehetősséggel (minden hónap 10. és 17.közötti időszakban) a Multischool4 szülői modul 

felületén lehet kiegyenlíteni. Kérünk minden szülőt, nyilatkozzanak erről előzetesen az iskola weboldaláról letölthető 

„Igénybejelentő étkezéshez óvoda” dokumentumon, melyet a gazdasagi@podi.hu e-mail címre vagy az iskola 

portájára legkésőbb 2021.06.30-ig visszavárunk.  

Étkezés lemondására a tárgynapot megelőző nap 9.00 óráig van lehetőség, ami a következő havi befizetésnél jóváírásra 

kerül. 

A gyermekétkeztetés ingyenes az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha: 

➢ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

➢ Tartósan beteg vagy fogyatékos, 

➢ Olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,  

➢ Olyan családban él, amelyben 3 vagy több gyermeket nevelnek. 

➢ Nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, 

➢ A gyermekkel együtt élő családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a nettó 

minimálbér 130 %-át. (2021-ben ez 144.717, -Ft) 

 
Az ingyenes étkezés igénybevételéhez minden nevelési év elején nyilatkozatot kell tennie a szülőnek! 
A nyilatkozat letölthető az iskola honlapjáról vagy átvehető az óvoda titkárságán, az iskola portáján.  
/ovis nyilatkozat 2021 / 

A jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: 

- 3 vagy több gyermek esetén az ovis nyilatkozat mindhárom oldala 
- tartósan beteg gyermek esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló 

igazolás; és az ovis nyilatkozat 1-2 oldala 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és nevelésbe vétel esetén az erről szóló határozat; és ovis nyilatkozat 

1-2 oldala 
- ha a nettó jövedelem nem éri el a nyilatkozatban foglaltat, nem kell igazolni, de ovis nyilatkozat kitöltése 

szükséges 

Amennyiben előző nevelési évben már adtak le határozatot, orvosi igazolást, és annak érvényessége még nem járt le, 
akkor nem kell új iratot beszerezni, elég a nyilatkozatban jelölni, hogy nincs változás.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ovis nyilatkozatot, igazolásokat a szeptemberi készpénzes ebédbefizetéskor adhatják 
le, melynek időpontja: 

2021 augusztus 24  800-1800. 

2021 augusztus 25            1200-1800 

2021 augusztus 26  800-1400 

2021 augusztus 27  800-1300 

A kedvezményes étkezés igénybevétele csak a megfelelő dokumentumok leadását követően történhet, ezért 
minden kedvezményben részesülő gyermeknek a szeptember hónapot CSAK KÉSZPÉNZBEN az iskola gazdasági 
irodáján fogják tudni befizetni a megadott napokon. A Multischool4 felületen nekik csak a következő hónaptól 
lesz lehetőségük a bankkártyás befizetésre. 

A teljes térítési díjat fizetőknek, amennyiben 2021.06.30-ig visszaküldik az „Igénybejelentő étkezéshez óvoda” 
nyilatkozatukat, akkor már lehetőségük lesz a szeptember havi étkezést online bankkártyával 2021.08.10.-08.17. 
között kiegyenlíteni. 

Amennyiben gyermeke ingyenes étkezésre jogosult és nem szeretne minden hónapban az étkezés megrendelésével 
bajlódni, kérem töltse ki a nyilatkozat automatikus rendeléshez nyomtatványt is (gyermekenként 1 db kitöltendő) 

 

Köszönettel 

Halász Krisztina 

Tel.:06-1-256-2897, 

gazdasagi@podi.hu  
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