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KÉ-04/ÓVI
NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/B. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés ingyenes igénybevételéhez
(A hatályos gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény és a hatályos 106/2022. (III. 12.) Kormányrendelet alapján)

Óvodai nevelésben részt vevő gyermekek részére, a benyújtás napjától 6 hónap időtartamra érvényes
Köznevelési intézmény neve:
Alulírott – a megnevezett nappali rendszerű nevelésben részt vevő gyermek(ek) részére – kérem az étkeztetés biztosítását.
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: ____________________)*
* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járnak a gyermekek, akik részére a szülő/más törvényes képviselő ingyenesen
igényli az intézményi étkeztetést.

2. szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló
humanitárius katasztrófára tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és
juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításról szóló 106/2022. (III. 12.) Kormányrendelet 3/A. § alapján kérem a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés ingyenes
igénybevételét, mivel:
menedékes, a menedékesként elismerést kérő vagy az Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és 2022. február 24-én vagy
azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgár (a továbbiakban együtt: igénylő) gyermek(ek), tanuló(ok) ellátásról
gondoskodok.
3. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra tekintettel:
…………………………………………............................................................................................................................................
4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a
kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.
Tudomásul veszem, hogy az ellátásban részesülő az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények
megváltozásáról azonnal, de legkésőbb 15 napon belül köteles vagyok írásban értesíteni a közétkeztetésért felelős személyt,
továbbá amennyiben jogszabályváltozás következtében a kedvezményre való jogosultságom megszűnik, a jogosulatlanul
igénybe vett kedvezmény összegét egy összegben megfizetem a közétkeztetést biztosító szervnek. A közétkeztetés rendjéről
szóló tájékoztató 1 példányát átvettem, a benne foglaltakat tudomásul vettem és elfogadom.
Az Adatvédelmi tájékoztatót megismertem:
Kelt:………, …..év …………hó ……nap

………………………………………
az ellátást igénylő aláírása
(szülő, más törvényes képviselő)

Tájékoztatjuk, amennyiben bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul igénybe vett természetbeni ellátás
pénzegyenértékét vissza kell fizetni.
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KÉ-04/ÓVI
NYILATKOZAT
Ingyenes étkezés rendeléséről
Alulírott ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő) nyilatkozom, hogy ingyenes étkezésre jogosult gyermekem
esetében a hatályos önkormányzati rendelet értelmében vállalom tárgyhónapra előre az étkezés megrendelését havonta
a KÉ-04A/ÓVI Rendelési nyilatkozat kitöltésével az intézményben meghirdetett étkezési térítési díj befizetési napokon az
óvodatitkárnál illetve regisztráció után az ETELKA PORTÁLON keresztül. Portálon történő rendelésemhez nem adok le az
intézmény részére KÉ-04A/ÓVI Rendelési nyilatkozatot.
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatommal (KÉ-04/ÓVI) kizárólag az ingyenes étkezésre történő jogosultságomat
igazolom és gyermekem részére az étkezés megrendelése csak akkor történik meg, ha a KÉ-04A/ÓVI Rendelési nyilatkozaton
az étkezés igényét tárgyhónapot megelőzően aláírásommal igazolom. Az általam elmulasztott rendelés esetén a Szegedi ÓVI-t
felelősség nem terheli.

Kelt: …………..……..., ………. év ………….hó ……..nap
…………………………………………
az ellátást igénylő aláírása
(szülő, más törvényes képviselő)

ZÁRADÉK
A kedvezmény igénybevételét igazoló eredeti okirat ……………………………………………………… bemutatásra került,
a másolatot átvettem. Okirat azonosító száma:……………………………………………………………………………………..,
hatálya: ………..…év …………….... hónap ………… napjától ………….. év ……….…… hónap ……..…...napjáig.
ETELKA modulban a kedvezmény a benyújtott okirat alapján az alábbi időszakra került rögzítésre:
…………..………év ……….…….... hónap …………..napjától ...……….. év …….……….hónap ...……..….napjáig.

Kelt:……..…, …….év …………hó ……nap
.......................................................
közétkeztetésért felelős személy

