
 
SZÜLŐI NYILATKOZAT  

ÓVODÁS GYERMEK ÉTKEZÉSÉNEK IGÉNYBE VÉTELÉRŐL 
 

A Pátyolgató Óvoda 2018 / 2019-os nevelési évben a gyermekek étkezést naponta kétszer (tízórai, ebéd) 
vagy naponta háromszor (tízórai, ebéd, uzsonna) vehetnek igénybe. Kétszeri étkezést az a szülő 
igényelhet, aki ebéd után elviszi gyermekét az óvodából. 
 
Gyermekem:         Csoportja: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Térítési díjkedvezményre nem vagyok jogosult, ezért 

 Teljes térítéses napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) Bruttó: 438.- forint 
 Teljes térítéses napi kétszeri étkezés (tízórai, ebéd) Bruttó: 343.- forint 
 Az étkezési térítési díj befizetését készpénzben kívánom rendezni. 
 Az étkezési térítési díj befizetését átutalással kívánom rendezni. 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 100%-os normatív kedvezményre 
jogosult vagyok! Oka:                               (A kedvezményre vonatkozó megfelelő rész aláhúzandó 
és az étkezések száma X-el jelölendő!) 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.  

 Ingyenes, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 
 Ingyenes, napi kétszeri étkezés (tízórai, ebéd) 

Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermeket nevelnek.  

 Ingyenes, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 
 Ingyenes, napi kétszeri étkezés (tízórai, ebéd) 

Olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek. 
 Ingyenes, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 
 Ingyenes, napi kétszeri étkezés (tízórai, ebéd) 

Családomban az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb 
munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal 
csökkentett összegének a 130%-át (119301 forintot).  

 Ingyenes, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 
 Ingyenes, napi kétszeri étkezés (tízórai, ebéd) 

Nevelésbe vették.  
 Ingyenes, napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 
 Ingyenes, napi kétszeri étkezés (tízórai, ebéd) 

Az általam közölt adatok, a nyilatkozat, a valóságnak megfelel, amennyiben változás történik, 3 
munkanapon belül köteles vagyok az intézmény felé írásban bejelenteni! 
A fentiek szerint 2018. …. hó ….  napjától gyermekem számára az étkezést megrendelem! 
 
Dátum: Páty, 2018. ………………………… 
 
Szülő neve: 
Lakcím:        
Telefonszám:                                                                                              Szülő aláírása 
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