TISZTELT SZÜLŐK !
2015. szeptember 1-ével megváltoztak a gyermekétkeztetés díjfizetésével kapcsolatos jogszabályok 1. Az alábbiakban
összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.
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. (2020-ban ez 139.185,-Ft)
Az ingyenes étkezés igénybevételéhez minden nevelési év elején nyilatkozatot kell tennie a szülőnek!
A nyilatkozat letölthető az iskola honlapjáról vagy átvehető az iskola portáján./ovis nyilatkozat /
A jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:
-

3 vagy több gyermek esetén a nyilatkozat szükséges (ovis nyilatkozat 3 oldala), határozat nem szükséges.
tartósan beteg gyermek esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról
szóló igazolás;
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és nevelésbe vétel esetén az erről szóló határozat;
ha a nettó jövedelem nem éri el a nyilatkozatban foglaltat, nem kell igazolni.

Amennyiben előző nevelési évben már adtak le igazolást, és annak érvényessége még nem járt le, akkor nem kell új
iratot beszerezni, elég a nyilatkozatban jelölni, hogy nincs változás.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyilatkozatok, igazolások leadási határideje a szeptemberi ebédbefizetés időpontja.
2020 augusztus 24

1200-1720.

2020 augusztus 25

730-1400

2020 augusztus 27

730-1500

2020 augusztus 28

730-1400

Az ingyenes étkezés igénybevétele csak a megfelelő dokumentumok leadását követően történhet, ellenkező
esetben az étkezés térítésköteles.
Amennyiben gyermeke ingyenes étkezésre jogosult és nem szeretne minden hónapban az étkezés megrendelésével
bajlódni, kérem töltse ki a nyilatkozat automatikus rendeléshez nyomtatványt is.
A családi pótlékról hatósági igazolás az alábbi elérhetőségeken igényelhető:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Családtámogatás ügyfélszolgálat elérhetősége (cím, e-mail cím, telefonszám):
1139 Budapest, Váci út 71.
cstam.uszi@kh.allamkincstar.gov.hu
H-K: 8,00-15,30 Sz: 8,00-17,30 Cs-P: 8,00-12,00
2600 Vác, dr. Csányi László krt 16.
cstam.kmrig@kh.allamkincstar.gov.hu
H-Cs: 8,00-15,00 P: 8,00-12,00
(06-1)-452-29-10; (06-30)-344-00-45; (06-70)-460-90-05; (06-20)-881-95-35
Köszönettel
Halász Krisztina
Tel.:06-1-256-2897
gazdasagi@podmaniczky-evangelikus.hu

1 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI törvény az óvodai gyermekétkeztetés
kiterjesztése érdekében történő módosításáról

