
NYILATKOZAT 

étkezési térítés, illetve ingyenesség megállapításához 

 

Az óvoda neve:    Csóti Csodavilág Óvoda és Mini Bölcsőde     

Az óvoda címe:    8558 Csót, Rákóczi u. 6. 

A gyermek neve:………………………………………………………………….. 

Születési helye, ideje:…………………………………………………………….. 

Anyja neve:……………………………………………………………………….. 

Lakcíme:………………………………………………………………………….. 
 

Tisztelt Szülő! 

1.Tegyen X-et az alábbiakban felsoroltak közül azon állítás előtti -be, amely az Önök családját, 

óvodás gyermekét tekintve igaz. Az Ön által megjelölthöz kapcsolódó igazolást szíveskedjen ezzel 

a Nyilatkozattal együtt eljuttatni az óvoda vezetőjének. 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül …………év……………….hó……….napjától 

(kapcsolódó igazolás: Határozat gyermekvédelmi kedvezményről) 

 Tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban él az óvodás gyermek, amely tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevel. (kapcsolódó igazolás: Államkincstári határozat) 

 Az óvodás gyermek olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek. 

(kapcsolódó igazolás: Államkincstári határozat családi pótlékról) 

 Az óvodás gyermek olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át. 

(kapcsolódó igazolás: Jövedelemnyilatkozat ingyenes étkezés megállapításához – beszerezhető az 

intézményben) 

 A gyermeket nevelésbe vették (nevelőotthoni, nevelőszülői).(kapcsolódó igazolás: határozat a nevelésbe 

vételről) 

 

2. Ha a fentiek közül egyik -be sem tett X-et, akkor jelölje a következőt: 

   (Aki a fentiekben tett X-et bármelyik -be, annak itt nem kell jelölni!) 

 Az óvodás gyermek olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege meghaladja a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át. 

(kapcsolódó igazolás: nincsen) 

(A kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-a ebben az évben:…….……………………….Ft) 

Alulírott szülő büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív 

kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához. 
 

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. 

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. További 

információk az óvoda honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók. A fenti információkat és tájékoztatást 

tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső 

befolyás nélkül beleegyezésemet adom. 

Adatkezelő: Csóti Csodavilág Óvoda és Mini Bölcsőde (8558 Csót, Rákóczi u. 6.) 

Az adatkezelés célja: étkezési térítési díj megállapításához 

Adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség 328/2011. (XII. 29.) Korm. Rendelet 

Személyes adatok címzettje: óvodavezető, fenntartó 

Az adatok törlésére előirányzott határidő: az óvodai jogviszony megszűnését követő 5 év. 

 

 

Csót,…………………………………… 

       ……………………………………………… 

                  szülő aláírása 


