
TISZTELT SZÜLŐK! 

 

Az alábbiakban összefoglaljuk a 2022/2023-as nevelési év étkeztetésével kapcsolatos tudnivalókat: 

Óvodánkban háromszori (reggeli, ebéd, uzsonna) étkezésre van lehetőség. Ennek befizetése elsősorban online 
bankkártyás SimplePay fizetéssel minden hónap 10. és 17.közötti időszakban a Multischool4 szülői modul felületén 
lehetséges.  

1. Aki kedvezményre jogosult a következők szerint kell eljárnia: 

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. (2022-ben ez 172.900, -Ft) 

 
Az ingyenes étkezés igénybevételéhez minden nevelési év elején nyilatkozatot kell tennie a szülőnek! 
A nyilatkozat letölthető az iskola honlapjáról: „Ovis nyilatkozat 2022” 
 

A jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: 

- 3 vagy több gyermek esetén az ovis nyilatkozat 1. és 3. oldala 
- tartósan beteg gyermek esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló 

határozat; és az ovis nyilatkozat 1-2. oldala 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és nevelésbe vétel esetén az erről szóló határozat (3 hónapnál nem 

régebbi) 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.  

Szeptemberi étkezés befizetéssel kapcsolatos tudnivalók: 
 

A Multischool4 étkezési program használatával rendelheti meg gyermeke szeptemberi étkezését elsősorban online 
bankkártyás fizetéssel, erre 2022. augusztus 10-17. között van lehetősége. A szülői modul használatához új gyermekeink 
szülei részére e-mailben fogunk belépési kódot és tájékoztatót küldeni legkésőbb augusztus 10.-ig. 

NYILATKOZATOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. július 31. 
2022. június 30.-ig hétköznapokon 8-16 óráig személyesen az iskola gazdasági irodáján!!! 
2022. július 01-31.-ig minden szerdai ügyeleti napon 8-14 óráig személyesen az iskola gazdasági irodáján!!! 

Amennyiben a nyilatkozatok leadása 2022. július 31.-ig nem történik meg, úgy a kedvezményes étkezést a 
szeptemberi ebédbefizetésnél NEM, csak az októberi fizetésnél tudjuk figyelembe venni, a nyilatkozat leadását 
követően. Ebben az esetben a szeptember havi étkezési díj teljesárú lesz, azt visszamenőlegesen nem tudjuk 
korrigálni.  

Várható készpénzes befizetés: 2022.augusztus 24. (pontos részletek később az iskola weboldalán) 

Amennyiben gyermeke ingyenes étkezésre jogosult és nem szeretne minden hónapban az étkezés megrendelésével 
bajlódni, kérem töltse ki a nyilatkozat automatikus rendeléshez 2022 nyomtatványt is (gyermekenként 1 db kitöltendő) 

Étkezés lemondás: 

 

Hiányzás esetén aznapi étkezést nem lehet lemondani. A következő napi étkezést a Multischool4 felületen az étkezést 
megelőző munkanapon legkésőbb reggel 9 óráig lehetséges lemondani, vagy email-ben a gazdasagi@podi.hu email 
címen, illetve az óvoda 06-1-256-0977, az iskola 06-1-256-2897-es telefonszámán. A lemondások minden esetben a 
lemondást követő második hónapban kerülnek jóváírása. 

 

Köszönettel 

Halász Krisztina 

Tel.:06-1-256-2897, 

gazdasagi@podi.hu  
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