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  KÉ-04A/ÓVI 

 

RENDELÉSI NYILATKOZAT 
ingyenes óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 

A hatályos 106/2022. (III.12.) Korm. rendelet 3/A. § alapján a Gyvt. 21/B. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés ingyenes igénybevételéhez 

a SZMJVÖ Közgyűlésének hatályos 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete szerint 

Kizárólag az Szegedi ÓVI tagóvodáinak ellátottai részére 
 

Tagóvoda neve: 

Gyermek adatai: 

Neve: Csoport: 

Lakcíme: 

Szülő (törvényes képviselő) adatai: 

Neve: Lakcíme: 

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. 

Az igénybe vett normatív kedvezmény jogcímkódja 

Jogcímkód Normatív kedvezmény jogcím elnevezés 

1 
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. 

Alulírott ellátást igénybe vevő (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 meghirdetet 
étkezési térítési díj befizetési napokon az óvodatitkárnál. Ennek hiányában az étkezés a gyermek részére nem biztosított. Egy ellátott esetében a KÉ-04/ÓVI és 
a KÉ-04A/ÓVI nyilatkozat együttesen érvényes. 

Az Adatvédelmi tájékoztatót megismertem:  

(*a megfelelő aláhúzandó). 

Az igényelt étkezés típusa*:  NORMÁL  DIÉTÁS 

Az igényelt étkezés fajtája* : Tízórai (T)           Ebéd (E)          Uzsonna (U) 

Megrendelés dátuma Étkezési hónap Étkezés típusa, fajtája 
Megrendelő Étkezési modulban történő rendelés rögzítés 

Neve Aláírás dátuma Aláírása 
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Kelt: ……, ………. év ……………hó ……… nap       
                                                                                                                                                   ………………………………… 

  az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) 


