Ferenczy Ida Óvoda Gazdasági Hivatala
6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 8.
Telefon/Fax: +36 76/508-962
Tisztelt Szülő/Gondviselő!
Minden tanévet megelőzően, a Ferenczy Ida Óvoda Gazdasági Hivatala felé egy „ADATFELVÉTELI LAP”
kitöltésével jeleznie kell, hogy a következő tanévben, az általános vagy középfokú oktatási/nevelési intézménybe
járó gyermeke részére igényel-e intézményi étkezést.
A Ferenczy Ida Óvoda Gazdasági Hivatala – elsősorban a járványügyi veszély miatt – bevezeti az „ADATFELVÉTELI
LAP” adatainak elektronikus rögzítésének felületét.
Az Űrlap végén, a Küldés nyomógomb megnyomásakor, a megadott adatok a feladás időbélyegével együtt,
védett területen tárolásra kerülnek, és a megadott e-mail címére válaszairól másolatot küldünk. Beküldöttnek
számít az űrlap, ha a Küldés után az űrlap fejléce alatt megjelenik: Válaszát rögzítettük.
Minden változás esetén (megváltozott étkezési igény, intézmény, kedvezmény jogcímének, diétás étrend, fizetés
módjának változása) újabb ADATFELVÉTELI LAP rögzítésével tudja jelezni a közétkeztetési ügyintéző felé a változást.
Ha gyermekének nem igényel intézményi étkezést (ha az ADATFELVÉTELI LAP „Étkezési igény” részénél a „étkezést
NEM igényelek” jelölte meg), akkor csak az ADATFELVÉTELI LAP kitöltését és hozzánk való eljuttatását kérjük – jelen
esetben elektronikus módon.
Ha gyermekének igényel intézményi étkezést, akkor az ADATFELVÉTELI LAP kitöltése után:
 ha gyermekétkeztetési kedvezményt akar érvényesíteni, akkor egy kitöltött 8. számú mellékletet,
2020. augusztus 31. dátummal ellátva
 ha gyermekétkeztetési kedvezményt akar érvényesíteni, mert a gyermek nevelésbe vételét rendelte el a
gyámhatóság, vagy a gyermek utógondozói ellátásban részesül, akkor egy kitöltött 8.számú mellékletet és egy
kitöltött 9. számú mellékletet, 2020. augusztus 31. dátummal ellátva
 ha diétás étrend biztosítását igényli gyermekének, akkor a vonatkozó közétkeztetési szolgáltató (HunGast,
Bakos) részére szóló kitöltött nyilatkozatot
juttassa el gyermeke intézményéhez tartozó közétkeztetési ügyintézőjéhez!
Az intézményekhez tartozó közétkeztetési ügyintézők elérhetőségét a következő helyen találja:
https://drive.google.com/file/d/1FDGZdpsH_oggBMmHSeZgVDrbCx13kEC-/view?usp=sharing
Diétás étrend igénylése esetén a Nyilatkozat kitöltése előtt vegye fel a kapcsolatot a vonatkozó ügyintézővel!
AZ ELEKTRONIKUS ADATFELVÉTELI LAP A KÖVETKEZŐ LINKEN ÉRHETŐ EL:
https://docs.google.com/forms/d/1F_Tt9uMqP-lcYt9qd-7hAV8vwiIrVRebvgthi5NsdLo/edit?usp=sharing
BEKÜLDÉSI (LEADÁSI) HATÁRIDŐ: 2020. JÚNIUS 24. (SZERDA)
Mellékletek:
8. számú melléklet letölthető innen:
https://drive.google.com/file/d/1rrx8d3wONjvIDItR2gHa4BLUe2_bu7ca/view?usp=sharing
9. számú melléklet letölthető innen:
https://drive.google.com/file/d/1QHZTtYqNRSSJdrlmDCNdVHGAMKOI_z_n/view?usp=sharing
Nyilatkozatok:
A "Hungast" szolgáltató nyilatkozata elérhető:
https://drive.google.com/file/d/1tzCQS1dXo71CSLvg4iBE0O1kd78peEwt/view?usp=sharing
A "Bakos" szolgáltató nyilatkozata elérhető:
https://drive.google.com/file/d/1iFiyR8huLbFabtZ5Wccw7tVZvDLEGBy5/view?usp=sharing

