
Cegléd - Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról 

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében amennyiben a 

szülő nem mondja le az étkeztetési szolgáltatást, a gyermek részére biztosítani kell 

meghatározott mennyiségben az ételt. 

Az intézményi étkeztetés szolgáltatás, a megrendelő nyilatkozat kitöltésétől számítva a 

lemondásig folyamatos. 

Az írásos lemondó nyilatkozat kitöltését követően nem történik megrendelés. 

Jogosultak köre 

• Szülő, törvényes képviselő 
• Meghatalmazott 

Mit kell tennie 

Az intézményi gyermekétkeztetés lemondásához szükséges nyilatkozatot az arra rendszeresített 

formanyomtatványon kell benyújtani. 

Kötelezettségmulasztás 

Az étkezési igénylés nem határidőig történő lemondása esetén a gyermeknek leszámlázott 

adagszámot utólagosan módosítani nem lehet. 

Határidők 

Adott napon online lejelentett gyermek étkezésre vonatkozó igényét törölni az átfutási idő miatt 

csak a következő munkanaptól lehetséges. 

Benyújtandó dokumentumok 

Meghatalmazott által történő ügyintézés esetén csatolni kell a meghatalmazást. 

Eljáró szerv 

Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Iroda 

Egyéb információk 

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. A 

portálra való belépés után az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az 

űrlap nevét (Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról), vagy az "Ágazat"-nál 

válassza ki a "Pénzügy, gazdálkodás" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál az "étkezés, 

étkeztetés" lehetőséget. A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára 

kattintva töltődik be a kívánt űrlap. 



Vonatkozó jogszabályok 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

az önkormányzati fenntartású óvodákban és állami fenntartású köznevelési intézményekben 

alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról szóló Cegléd Város Önkormányzata 

34/2019. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 

  

https://njt.hu/eli/v01/TV/1997/31
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/309760
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/309760
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/309760


Kitöltési útmutató a Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról 

űrlaphoz 

Űrlapazonosító: ASP-GAZD-IGYL 

Az űrlap két fejezetből áll, az Előlapból és a Főlapból. 

Előlap 

Az előlapon található személyes adatok az űrlap KAÜ-s (ügyfélkapus) bejelentkezést követően 

automatikusan kitöltésre kerülnek. 

Az előlapon az elektronikus kapcsolattartás engedélyezésére vonatkozóan kötelező megadni valamely 

értéket (Nincs engedélyezve, Engedélyezve). 

 

Amennyiben az Engedélyezve értéket választotta ki, akkor a fentebb lévő Beküldő emailcíme mező is 

kötelezően kitöltendő! 

Amennyiben az ügyhöz kapcsolódóan az önkormányzatnál már keletkezett iratanyag, melynek 

birtokában van, akkor kérjük ezen irat iktatószámát (pl.: C/<főszám>-<alszám>/<évszám>) feltüntetni 

az Előzmény információ mezőben. 

 

Főlap 

A főlap 4 fő részből tevődik össze: 

I. Bejelentő 

Ha az űrlapot már a KAÜ-s (ügyfélkapus) bejelentkezéssel töltjük ki, akkor a Bejelentő rész személyes 

adatokat tartalmazó mezői automatikusan kitöltésre kerülnek. 

Amennyiben a bejelentő az étkezésben részesülővel azonos személy, akkor az ennek megfelelő rész 

kipipálásával a már előtöltött személyes adatok az étkezésben részesülő személy adatainál is 

automatikusan előtöltésre kerülnek. 

 

Amennyiben a bejelentő lakóhelye az étkezésben részesülővel azonos, akkor az ennek megfelelő rész 

kipipálásával a már előtöltött címadatok az étkezésben részesülő személy lakóhely adatainál is 

automatikusan előtöltésre kerülnek. 



 

II. Étkeztetésben részesülő személy 

Az étkezésben részesülő személy neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja születési családi 

és utóneve, lakóhelye, valamint korcsoportja mezők kitöltése kötelező. A további mezők (7, 8, 9) a 

gyermek könnyebb, pontosabb beazonosítását szolgálják, megadásuk opcionális. 

III. Intézmény adatai 

Az intézmény adatainál azon köznevelési/közoktatási intézmény adatait kell megadni, ahova az 

étkezésben részesülő gyermek jár. Amennyiben az intézmény megegyezik az étkezési hellyel, akkor az 

Étkezési hellyel azonos jelölőnégyzet kipipálásával az étkezési hely adatai automatikusan kitöltődnek 

az intézménynél megadott adatokkal. 

IV. Nyilatkozat 

A nyilatkozat résznél szükséges megadni az időszakot, amelyre az étkezést szeretnék lemondani. A 

kezdő dátum megadása kötelező, míg a záró dátum megadása opcionális (határozatlan időre). 

Az űrlap alján a keltezés résznél adja meg a helységnevet! 

Az űrlap beküldése előtt érdemes megbizonyosodni a kitöltés helyességéről, melyet a felső menüsoron 

található Ellenőrzések futtatása gomb megnyomásával tehet meg. 

 

Amennyiben az ellenőrzés nem talál hibát, akkor az űrlap Az űrlap beküldése gombra kattintva 

beküldhető! Ekkor a rendszer egy figyelmeztető ablakban megkérdezi, hogy biztosan beküldi-e az 

űrlapot. A küldés véglegesítéséhez kattintson az Igen gombra! 



 

A beküldés ideje alatt a Feldolgozás folyamatban ablak látható. Kérem, várja meg míg a rendszer a 

következő oldalra lép! 

 

A beküldés során megjelenik a Csatolmányok hozzáadása oldal, ahol lehetőség nyílik a Feltöltés 

gombra kattintva a kívánt állomány (pl.: meghatalmazás) kitallózására és csatolására. 

 

Több csatolmány feltöltése is lehetséges. A feltöltött állományok egy listában jelennek meg, ahol az 

egyes már feltöltött állományokat törölheti, illetve elektronikusan hitelesítheti a megfelelő gombra 

való kattintással! 

 



A kívánt csatolmányok feltöltése után a Beküldés gomra kattintva folytathatja az űrlap beküldését! 

A beküldés folyamata során a böngésző ablakát ne zárja be! Amint a beküldés sikeresen megtörténik 

a rendszer értesítést jelenít meg erről. 

 

A beküldött űrlapról a központi elektronikus szolgáltató rendszer másolatot küld a beküldő tárhelyére 

is zip formátumban. 

A beküldés érkeztetési számára a későbbiekben hivatkozhat az ügyintéző szervnél! 


