
MEGÁLLAPODÁS 
a Kozármislenyi Online-Díjfizetési Étkezési Rendszer/KONDÉR/ 

igénybevételéről 

amely létrejött egyrészről: Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 
Székhely: 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54.; képviselő: Szabó Péterné 
intézményvezető, mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) 

másrészről: 
Családi és utóneve:   
Lakcím:  
Születési hely, idő:  
Anyja neve:   
e-mail cím:  
Telefonszám:  

mint a Mellékletben felsorolt kiskorú(ak) törvényes képviselője(k) között (a továbbiakban: 
Igénybevevő) (Üzemeltető és Igénybevevő a továbbiakban együttesen: szerződő felek) a 
gyermek(ek) által intézmény(ek)ben igénybe vett étkezési szolgáltatási díjának   ( 
továbbiakban: térítési díj) elektronikus megfizetése feltételeiről az alábbiak szerint.  

1. Az Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 
intézményegységeiben, és a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolában 
nyújtott étkezési szolgáltatások térítés ellenében, előre megfizetéssel vehetők 
igénybe. 

2. Jelen megállapodás aláírásával Igénybevevő vállalja, hogy a térítési díjat a szerződés 
hatályba lépését követően elsősorban elektronikus úton fizeti meg. 

3. Az étkezési rendelések leadása és törlése a http://konder.kozarmisleny.hu online 
felületen történhet. 

4. Az étkezési megrendelő felületen minden esetben a következő hónapra 
megrendelhető összes étkezési nap megjelenik, még abban az esetben is, ha az adott 
hónap egyes napjai ügyeleti, vagy más nem tanítási, nevelési napok. Az ügyeleti és 
egyéb napokról az Igénybevevő köteles az intézményben előre tájékozódni, és azok 
megrendeléséről, vagy lemondásáról a szülői megrendelő felületen gondoskodni. 

5. A térítési díjat az Igénybevevő a tárgyhónapot megelőző hó 20. és a 27. közötti - 
befizetési időszak - időintervallumban köteles átutalni az intézmény bankszámlájára 
a díjbekérőben foglalt összegben. A díjbekérő tartalmazza a tárgyhavi rendeléseket, 
valamint a tárgyhót megelőző hónap(ok) lemondásait, jóváírásait a rendelés 
időpontjában aktuális állapot szerint. A számlázási időszak a tárgyhónap 5-ig terjedő 
időszak. A térítési díj Üzemeltetőhöz történő megérkezése után az Üzemeltető e-
számlát küld a befizetésről Igénybevevőnek a számlázási időszakban Igénybevevő 
által jelen Megállapodásban megadott e-mail címre. 

6. Az igénybe venni kívánt étkezési napokat a KONDÉR felületen keresztül lehet 
megadni, módosítani. Változtatás esetén a változással érintett napokat legkésőbb az azt 
megelőző munkanapon 8:30-ig lehet bejelenteni mind telefonon (Sárosácné Szabó Edina 
óvodatitkárnál 72/371-224), mind az online felület használatával. Amennyiben az előre 
lemondott napon a gyermek mégis igénybe vette az étkezési szolgáltatást, annak díja utólag 
felszámolásra kerül. A felső osztályosok számára a rendszer lehetőséget ad „A” és „B” menü 
kiválasztására is. Amennyiben az Igénybevevő nem rendelkezik máshogy, alap esetben minden 

http://konder.kozarmisleny.hu/


étkezési napra „A” menü kerül beállításra. Ha az Igénybevevő egyáltalán nem lép be a 
KONDÉR rendszerbe, hogy a rendelését leadja, az a jelen Megállapodás megszegését jelenti, 
amely esetben Üzemeltető mérlegelés alapján felmondhatja azonnali hatállyal jelen 
Megállapodást. 
7. Szerződő felek rögzítik, hogy ha a megrendelések, lemondások esetében a szülői 
felületen megjelenő adatok tájékoztató jellegűek, a weblap hibás működéséből, vagy egyéb 
okból eredő vita esetén személyes egyeztetés szükséges. A vita rendezése során az Üzemeltető 
nyilvántartása tekintendő hitelesnek, mindkét részről elfogadottnak. 
8.  Amennyiben a gyermek bármiféle kedvezményre jogosult, úgy ezek az igazolások a 
jelen szerződés mellékletét képezik. Az igazolások lejárta előtt az Igénybevevőnek kell 
gondoskodnia, az új igazolás benyújtásáról, ellenkező esetben a jogosultság megszűnik.  
9. Jelen megállapodást bármely fél tárgyhó végi hatállyal indokolás nélkül felmondhatja. 
A megállapodás felmondását követően Igénybevevő a térítési díjat az intézményben kizárólag 
személyesen fizetheti meg, készpénzes befizetéssel. Az intézmény készpénz befizetési 
lehetőségeiről, időpontjáról az Igénybevevő köteles előzetesen tájékozódni. 
10.  Jelen megállapodás aláírásával az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
hozzájárulok, hogy a térítési díj átutalással történő kiegyenlítésével kapcsolatban felmerülő 
feladatok elvégzéséhez a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde, a Kozármislenyi Közös 
Önkormányzati Hivatal és a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola, KBOSS.hu Kft. 
illetékes munkatársai a személyes adataimat kezeljék. 

 
Kozármisleny, 2020. ….......hó……..nap 

 

 
…………………………………    ………………………………….. 
               Üzemeltető                     Igénybevevő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MEGÁLLAPODAS 
a Kozármislenyi Online-Díj fizetési Étkezési Rendszer/KONDÉR/ 

         igénybevételéről  

Szülő (gondviselő neve):…………………………………………… 
 
 

Gyermek neve Születési hely, idő Anyja neve Lakcím 
Osztály/ 
csoport 

Étkezés típusa Diéta típusa 
napközi ebéd  

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

                                                                                                                                 
………………………………………………..    

                       szülő, gondviselő aláírása 


