ÉTKEZÉSTÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE
AZ ÉTKEZÉST MINDEN HÓ 1.-6. KÖZÖTT A SZÜLŐNEK MEG KELL RENDELNIE!
(Abban az esetben is, ha ingyenes!)
Fizetési lehetőségek:




készpénzzel, az óvodában megrendelve minden hó 1.-6. között a kiírt befizetési időpontokban
online megrendelve minden hó 1.-6. között és bankkártyával fizetve az OTP Bank fizetési
felületén (legkésőbb adott hó 15. napjáig)
online megrendelve minden hó 1.-6. között és átutalással fizetve (legkésőbb adott hó 15.
napjáig)
20. után már egyáltalán nem lehet étkezést rendelni és befizetni a következő hónapra!

Az étkezés megrendelésének és lemondásának valamint fizetési módjának választása a megfelelő
nyomtatványok kitöltésével és leadásával történik.
A szülő köteles a kiírt napon az étkezési díjat befizetni, vagy megrendelni az
étkezést abban az esetben is, ha ingyenes.
Ingyenes étkezéstérítés vehető igénybe az alábbi esetekben:
A gyermek
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
f) 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.
III. kerületi lakosoknak kedvezményes étkezéstérítés vehető igénybe
A kedvezmény igénybevételének módja:
Ingyenesség esetén:
Szülői igény bejelentése írásban az óvodavezető részére a Nyilatkozat kitöltésével és




rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő: az érvényes Határozat;
tartósan beteg: Orvosi igazolás és a MÁK határozat;
nagycsaládos: 16 év feletti testvér iskolalátogatási igazolásának, nappali tagozatos
felsőfokú tanuló testvér hallgatói jogviszony igazolásának
bemutatásával.
Kerületi kedvezmény esetén:
Szülői igény bejelentése írásban az óvodavezető részére a Nyilatkozat kitöltésével és
a) szülő lakcímkártyájának másolatával (ha nem állandó a III. kerületi lakcím, nyilatkozattal)

Az étkezés a gyermek hiányzása esetén kötelezően lemondandó. (Akkor is, ha ingyenes!!)
Az étkezés lemondás módjai:





Regisztrációt követően online
Az óvodatitkárnak küldött e-mail üzenetben
Százszorszép: remeny-o@kszki.obuda.hu; Színes Gyerekkert: tegla-o@kszki.obuda.hu
Telefonon történő bejelentés alapján
o Százszorszép: 70/6852240; Színes Gyerekkert:70/6852241

Az ebéd lemondás rendje:
Lerendelhető napok:
Pénteken
Hétfőn
Kedden
Szerdán
Csütörtökön






9.00-ig
9.00-ig
9.00-ig
9.00-ig
9.00-ig

a következő hét (h-k-sz-cs-p)
kedd,szerda, csütörtök, péntek
szerda, csütörtök, péntek
csütörtök, péntek
péntek

A gyermekek lemondott ebédje a következő hónapban kerül jóváírásra.
A jóváírás nem évül el, hosszabb távú hiányzás esetén is jóváírásra kerül a lemondott
napok száma.
Az intézményből való távozás esetén a szülő jogosult visszakapni a lemondott
időszakra járó étkezési díjat.
A pedagógusoknak történő bejelentés a gyermek hiányzásáról nem jelent automatikus
ebéd lemondást.
Hosszabb távú betegség esetén péntekenként ismételt bejelentés szükséges 9.00-ig.

Ingyenes étkezők esetén, amennyiben a lemondás nem történik meg a távollét idejére, a le nem
mondott napok kiszámlázásra kerülnek.

