Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája
Étkezési igény felmérés 2018/2019

Leadási határidő: 2018.06.14.

Tisztelt Szülő/Gondviselő!
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata feladata Salgótarjánban
valamennyi óvodás és iskolás gyermek étkeztetésének lebonyolítása. A zavartalan
ellátás érdekében szükséges, hogy a tárgyhavi étkezési díjakat minden hónapban
legkésőbb a tárgyhó 15-ig Ön az intézményben készpénzben befizesse az ügyintézőnk
által megjelölt fizetési napon.
Kérem, hogy amenniyben gyermeke étkezési díj kedvezményre jogosult, a jogosultságot
igazoló bizonylatokat /GYVT határozat, tartós betegség igazolása, 3 vagy. több gyermek
után járó kedvezmény igazolása/ még az étkezés igánybevétele előtt a nevelési
intézményben adja le. Igazolás nélkül kedvezményes étkezést nem tudunk
biztosítani! Amennyiben az igazolás lejárta és a következő igazolás hatályba lépése nem
folyamatos, úgy sajnos a kieső napokra 100 %-os térítési dítaj kell fizetni. Amennyiben a
kedvezményre jogosító körülményben változás áll be, úgy azt a szülő/gondviselő köteles
az intézménynek azonnal jelezni.
Kérem Önt, hogy amennyiben gyermeke részére a 2018/2019-es tanévben étkezési
szolgáltatást szeretne igénybe venni, úgy ezt ezen értesítő megrendelő részének
aláírásával és a nevelési intézmény részére történő visszajuttatásával tegye meg.
Salgótarján 2018. ………………………………..

MEGRENDELŐ

Kérem, aláhúzással jelölje, hogy gyermeke részére a 2018/2019-es tanévben milyen étkezést
kíván igénybe venni!

háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna)
menza (ebéd)
nem kívánok étkezést igénybe venni

Gyermek neve: …………………………………………., osztálya:………………………..…..

Szülő neve:

………………………………………………….. elérhetősége:………………...

Lakcíme:

…………………………………………………..

…………………………………………
aláírás
Abban az esetben is vissza kell küldeni, ha étkezést nem kíván igénybe venni!
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Nyilatkozat
(csak kedvezmény esetén töltendő)
1. Alulírott _______________________________________ (szül.név: _____________________,
szül.hely, idő ________________, ______.____._____ anyja neve: ______________________)
______________________________________________________________ szám alatti lakos, mint a
1.1. ___________________________________ nevű _____________osztályos gyermek (szül.hely,
idő _____________, ______.____.____. anyja neve: ___________________________________),
1.2. ____________________________________ nevű _____________osztályos gyermek (szül.hely,
idő _____________, ______.____.____. anyja neve: ___________________________________),*
1.3.

__________________________________

(szül.hely,

idő

_____________,

nevű

nevű

_____________osztályos

______.____.____.

anyja

gyermek
neve:

___________________________________)*
szülője/más törvényes képviselője/gondviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: GYvt.) szerinti
gyermekétkeztetési normatív kedvezmény igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a
gyermek(ek):**
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ………...év…….…hónap………..napjától,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
d nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
A megfelelő pont jelölendő!
*A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon
jogcímen igényli a szülő/más törvényes képviselő/gondviselő a normatív kedvezményt. Ha különbözik
a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A gyermekek számának megfelelően a
sorok értelemszerűen bővíthetőek.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság esetén az Önkormányzat által kiállított
határozat másolatának az intézménybe történő benyújtása kötelező.
Tartós betegség esetén a szakorvos által kiállított igazolás másolatának az intézménybe történő
benyújtása kötelező.
Három vagy több gyermek nevelése esetén a gyermekek anyakönyvi kivonatának másolatát kell az
intézménybe benyújtani.
2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív
kedvezményének igénybevételéhez történő felhasználásához.
Dátum: ................................................
.....................................................
az ellátást igénybe vevő
(törvényes képviselő, nevelésbe vett gyermek esetén
az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető) aláírása

