
MEGÁLLAPODÁS 

banki tranzakciós étkezési térítési díjfizetéshez és on-line regisztrációhoz 

amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzat által fenntartott intézményben közétkeztetés 

szolgáltatására 

 

Intézmény neve: BUDAKALÁSZI TELEPI ÓVODA 

Intézmény címe: 2011 Budakalász, Mályva utca 1. 

Intézmény adószáma: 16794869-2-13 

Intézmény bankszámlaszáma: 12001008-01338853-00100002 

E-mail: lemond.to@gmail.com, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) 

 

másrészről (szülő, törvényes képviselő) 

Név: .................................................................................................................................................................................................  

Szül. hely, idő: ..............................................................................................................................................................................  

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

Lakcím: ...........................................................................................................................................................................................  

Telefonszám: .................................................................................................................................................................................  

Email cím:  ......................................................................................................................................................................................  

Bankszámla szám:  

 

(Eltérő számlázási adatok estén 

Név/Cégnév: ..................................................................................................................................................................................  

Cím: .................................................................................................................................................................................................  

Adószám: ........................................................................................................................................................................................  

Megjegyzés: ................................................................................................................................................................................. ) 

 

mint a kiskorú gyermek 

Név:  ...........................................................................................................................................................................................  

Szül. hely, idő: .........................................................................................................................................................................  

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

Lakcím: ......................................................................................................................................................................................  

Óvodai csoport neve: ..............................................................................................................................................................  

törvényes képviselője között (a továbbiakban: Igénybevevő, Szolgáltató és Igénybevevő a továbbiakban 

együttesen: Szerződő felek) a gyermek által az intézményben igénybe vett étkezési szolgáltatás díjának 

átutalásos megfizetésére az alábbiak szerint. 

 

Diéta, allergia (ha van):..........................................................................................................................................................  

(Szakorvosi igazolás a szerződés mellékletét kell képezze!) 

 

 

        -         -         

mailto:lemond.to@gmail.com


1. Étkezés típusa: napi 3x-i étkezés: tízórai, ebéd, uzsonna 

2. Az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő 

intézményekben nyújtott étkezési szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe. A térítés díja a 

mindenkor érvényes önkormányzati rendeletben szabályozott, a szülő által fizetendő nyersanyagnorma + ÁFA, 

amelyet átutalásos fizetés esetén a szülő bankszámlavezető pénzintézete által előírt tranzakciós díj terheli.  

3. A Szolgáltató rögzíti, hogy a térítési díj megfizetése a szülő bankszámlavezető pénzintézetén keresztül 

átutalással vagy PayPal segítségével történik. 

4. Jelen megállapodás aláírását követően a Szolgáltató beállítja az Igénybevevő által megadott e-mail címet a 

„Menza Pure Budakalász” oldalon. Ezzel az Igénybevevő hozzáférést kap a https://budakalasz.eny.hu 

felülethez, ahol sikeres regisztráció után érhető el az intézményi étkezés szülői felülete.  

• A belépéshez szükséges jelszavakat az Igénybevevő által megadott e-mail címre küldjük. 

• Az első belépés előtt az Igénybevevőnek el kell fogadnia az ÁSZF-ben leírtakat. 

• Belépés után az oldal használatához segítség a „Súgó” menüpont alatt található.  

• Ha ugyanaz az e-mail cím több étkezőnél (gyermeknél) is be van állítva, akkor bejelentkezés után az 

Igénybevevő valamennyi hozzá rendelt étkező gyermek adatait láthatja. (Amennyiben több gyermeke 

van, akik különböző intézményekbe járnak, akkor minden érintett intézményben külön-külön meg kell 

történnie a regisztrációnak.) 

• Ha nem gmail-es a megállapodásban leadott e-mail cím, vagy nem kívánja használni a Google fiókkal 

történő bejelentkezést, úgy „jelszó emlékeztető” funkció segítségével kérhet magának új jelszót. 

• A szülői felületre belépve az Igénybevevő láthatja az eddigi és a következő hónapra 

megrendelt/lemondott összes étkezési napot. A téli és nyári zárvatartást, valamint a nevelés nélküli 

munkanapokat kivéve valamennyi óvodásunknak minden munkanapra hivatalból megrendeljük az 

étkezést.  

• Minden változtatásnál feltétlenül szükséges a „mentés”! Amennyiben ez nem történik meg a lemondás 

elvész és visszaáll az eredeti állapot.  

• A tévesen, vagy véletlenül lemondott napok a szülői felületen nem állíthatóak vissza! A lemondott 

napok „visszarendelésére” a tárgynapot megelőző munkanap 900-ig van lehetőség a 

lemond.to@gmail.com címre küldött e-mailben, vagy a 26/340-556-os telefonszámon.  

• Fontos, hogy az oldalon engedélyezve legyenek a felugró ablakok. 

 

5. Minden hónap 7-én elkészül a számla, amelyről a megadott e-mail címre értesítést fog kapni. Az átutalás során 

a számlán/értesítésben szereplő pontos összeget kell utalni és a közlemény rovatban fel kell tüntetni az 

értesítőben kiküldött hivatkozási/számlaszámot, valamint a gyermek nevét. (Pl.: TO-2022/001 Kis Éva) 

6. Jelen szerződés aláírásával az Igénybevevő vállalja, hogy a térítési díjat a szerződés hatályba lépést követően 

a Szolgáltató bankszámlájára (Telepi Óvoda; 12001008-01338853-00100002) történő beérkezéssel minden 

hónap 15. napjáig teljesíti. 

7. Az étkezést a Menza Pure étkezési programban szereplő, az intézmény által meghatározott munkanapokra, a 

gyermekhez berögzített étkezési típus alapján az intézmény rendeli meg.  

8. Az étkezés lemondása: telefonon a 06-26-340-556 telefonszámon, vagy írásban a lemond.to@gmail.com email 

címen; illetve regisztrációt követően a Menza Pure felületen, a tárgynapot megelőző munkanap reggel 9 óráig 

lehetséges. 

9. A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó napi változásokat az Igénybevevő a változással érintett napot 

megelőző munkanap legkésőbb 9.00 óráig köteles jelenteni az erre a célra is alkalmas felületen, vagy az 

intézményben meghatározott és szokásos módon. (lásd: Házirend) 

https://budakalasz.eny.hu/
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10. A lemondott étkezések térítési díja a befizetések folyamán jóváírásra kerül. Amennyiben az Igénybevevő 

gyereke távozik az intézményből, úgy a még be nem számított lemondása(i) visszafizetésre kerül(nek), és a 

gyermek adatait töröljük. 

11. Jelen szerződés aláírásával az Igénybevevő hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke, illetve saját fentebb megadott 

személyes adatait a Szolgáltató, mint adatkezelő az étkezések szervezése, a gyermek étkezési 

jogosultságának ellenőrzése, a számlázási rendszer működtetése, illetve statisztikai célból a mindenkori 

jogszabályi előírásoknak, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően, a lehető legnagyobb 

körültekintéssel, bizalmasan kezelje. A Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe. 

12. Jelen szerződés aláírásával az Igénybevevő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a fent megjelölt személyes 

adatokat Budakalász Város Önkormányzat étkezéssel foglalkozó munkatársainak adatfeldogozás céljából 

átadja. 

13. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az érintetteket az Infotv. 14-19. § szakaszaiban biztosított 

jogok illetik meg. Az érintettek az adatkezelés során őket ért esetleges jogsérelmek kivizsgálását az Infotv. 

22. § szerint bíróságtól kérhetik. 

14. Jelen szerződés hatályba lépésének időpontja, új óvodai jogviszony esetén az óvodai igénybevétel kezdete 

(általában folyó év szeptember 01.), meglévő jogviszony esetén, a megállapodás mindkét fél részéről történő 

aláírását és az intézménybe történő benyújtását követő munkanap. 

15. Alulírott szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

saját kezűleg, jóváhagyólag aláírják. 

 

Budakalász, 20.......................................... 

 

 

.................................................................. 

Márkus Mónika- óvodavezető 

 

 

.................................................................. 

Igénybevevő (szülő) 

 

 

 

A benyújtás dátuma (intézmény tölti ki): Budakalász, 20......................................... 

 

.................................................................. 

Átvevő aláírása 


