Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája
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 amennyiben gyermeke étkezési díjkedvezményre 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 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 2021/2022-es tanévben étkezési szolgáltatást
szeretne igénybe venni, úgy ezt ezen értesítő megrendelő részének aláírásával és a nevelési intézmény
részére történő visszajuttatásával tegye meg.

Salgótarján 2021. ………………………………..

……………………………………………………………….
szülő

Kérem, aláhúzással

MEGRENDELŐ
jelölje, hogy gyermeke részére a 2021/2022-as tanévben milyen
étkezést kíván igénybe venni!
Nemleges esetben is le kell adni!

háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna)
menza (ebéd)
nem kívánok étkezést igénybe venni
A gyermek adatai:
neve:
……………………………………………………………….
osztály:
………………….......
születési helye, ideje:
……………………………………………………………….
anyja neve:
……………………………………………………………….
gondviselő neve:
……………………………………………………………….
gondviselő elérhetősége:
……………………………………………………………….
lakcíme:
……………………………………………………………….
tanulói azonosítója:
………………………
tanuló adóazonosítója:
………………………
Jogosult-e kedvezményes étkezésre:
igen
nem
Étkezési kedvezmény:
1. gyermekvédelmi határozat
2. tartós betegség

érvényesség kezdete-vége:

……………..……

érvényesség kezdete-vége:
speciális étkezési igény:

…………………….
……………………

3. három vagy több gyermek után járó kedvezmény
érvényesség ideje:

…………………...

…………………………………………
aláírás

Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája

Nyilatkozat
étkezési térítési díj átutalással történő fizetéséről

Alulírott

…………………………………………….………………………….(szülő

……………………………………………………………….……

(tanuló

neve)
neve)

…………………….osztályos tanuló szülője nyilatkozom, hogy az étkezési térítési díjat
átutalással szeretném rendezni.
Hozzájárulok, hogy részemre a(z)
…………………………………………………………………………….. e-mail címre az
iskola ügyintézője az átutaláshoz szükséges számlát eljuttassa.
Vállalom, hogy az átutalás tényéről visszaigazoló e-mail küldök a kodaly.etkezes@gmail.com
e-mail címre, melyhez csatolom a banki bizonylatot.

Salgótarján, 2021. ………………………………

………………………………………………
aláírás

