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Tisztelt Szülők! 

 

Önkormányzatunk intézményeinél 2020. szeptember 1. napjától új menza program segíti 

Önöket a bölcsődei, óvodai, iskolai étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézésben.  

Az új rendszer lényege, hogy a szülők egy internetes felületen intézhetik gyermekük számára 

az étkezések megrendelését, lemondását, fizetését, megnézhetik az étlapot, a korábbi 

rendeléseket, számlákat. Nem szükséges az étkezéseket telefonon lemondani, mivel a rendszer 

internetes oldaláról a teljes folyamat otthonról kényelmesen intézhető. Amennyiben a gyermek 

nem megy bölcsődébe, óvodába, iskolába a megrendelt étkezés egyszerűen lemondható az 

online felületen.  

A rendszerbe a szülőknek – előzetes regisztráció után – otthonról, a munkahelyről, vagy 

bármilyen egyéb internet hozzáféréssel rendelkező helyről lehet bejelentkezni. Nincs szükség 

külön program telepítésére: a felület használatához csupán böngészőprogram kell (pl. Chrome, 

Firefox vagy Internet Explorer), vagy akár egy „okostelefonról” is elérhető.  

A szülői felület használatához email címet kell megadni. Kérjük, hogy olyan email címet 

adjanak meg, melyet használnak.  

A regisztrációhoz szükséges teendők bölcsődés, óvodás gyermekek esetén 2020. 

augusztus 19-ig: 

1. Amennyiben az étkezést kedvezménnyel veszi igénybe  

- a 6. számú nyilatkozat nyomtatvány kitöltése, 

- kedvezményre jogosító dokumentum másolat benyújtása; 

- email cím megadása. 

2. Azok, akik nem vesznek normatív kedvezményt igénybe 

-  1. sz. nyilatkozat nyomtatvány kitöltése,  

-  email cím megadása.  

Általános iskolás gyermekek esetén 2020. augusztus 19-ig: 

1. Amennyiben az étkezést normatív kedvezménnyel veszi igénybe  

- a 8. számú nyilatkozat nyomtatvány kitöltése; 



- kedvezményre jogosító dokumentum másolat benyújtása; 

- email cím megadása. 

2. Azok, akik nem vesznek normatív kedvezményt igénybe 

-  1. számú nyilatkozat nyomtatvány kitöltése; 

-  email cím megadása.  

A nyomtatványokat, dokumentumokat 2020. augusztus 19-ig kell visszaküldeni a 

Polgármesteri Hivatalba. (épületre felszerelt postaládába is bedobható), de elektronikus úton 

is (fotózva, szkennelve) megküldhetőek a menza@hernad.hu email címre.  

Kérjük, hogy a fenti határidőt szíveskedjenek betartani, annak érdekében, hogy gyermekük 

étkezése 2020. szeptember 1. napjától biztosítva legyen. Azok a gyermekek, akiknek törvényes 

képviselője a megküldött nyilatkozatokat nem küldi vissza, kizárólag a megrendelést követő 

naptól tudják igénybe venni az étkezést.  

A beérkezett nyilatkozatok alapján, munkatársaim a szülői felületre történő belépéshez 

szükséges kódot, és rendszer használatához szükséges tudnivalókat megküldik az Önök által 

megadott email címre.  

Azok a szülők, akik igénylik az étkezést, de nem rendelkeznek internettel vagy email címmel 

2020. augusztus 26-ig a Polgármesteri Hivatalba fáradjanak be, ahol az étkezés 

megrendelését kollégáim felveszik. 

Az étkezéssel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal munkatársai Rácz Jánosné és Nagyné 

Gábor Judit nyújt segítséget. (telefon: 29/374-122; menza@hernad.hu)  

 

Hernád, 2020. 08. 13. 

 

      Zsírosné dr. Pallaga Mária  

       polgármester 
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