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NYILATKOZAT 

az étkezés térítési díjának átutalással történő befizetéséről 

 

 

 

Alulírott …………………………………… ……………………………………….. 

(lakcím:………………………………………..……………………………………..) 

 nyilatkozom, hogy a 2017/2018. tanévében az étkezési költségtérítést banki átutalással fizetem meg. 

Az adataim pontos megadásával havonta elektronikus számlát kapok a befizetendő összegről 

 

Kötelezett tölti ki: 

Gyermek neve:   …………………………………………………… 

Oktatási azonosító:  …………………………………………………… 

Gyermek osztálya:  …………………………………………………… 

Szülő e-mail címe:  …………………………………………………… 

Címzett ( szülő ) neve:               …………………………………………………… 

Szülő telefonszáma:  …………………………………………………… 

 

Alulírott kötelezem magam, hogy a banki átutaláskor a megjegyzés, közlemény rovatba a befizetett 

hónapot, a gyermek nevét, oktatási azonosítóját, iskolája nevét szerepeltetem, illetve több gyermekem 

étkezési díját külön-külön vevő számlánként egyenlítem ki. 

A megállapított összeget kerekítés nélkül, tárgyhót megelőző hónap 15-20. napja közötti időszakban 

utalom át. 

 

 

Szombathely, 2017. …………… 

 

 

 

       ………………………………………. 

        számlafizető aláírása 
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NYILATKOZAT 
a Gyvt. 21.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti térítési díj ellenében igénybe vett étkeztetés valamint 

a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti 
ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez 

 

1. Alulírott ................................................................... (születési név: ......................................., 

születési hely, idő ............................, .......... …... ..... anyja neve: 

............................................................................) 

.............................................................................................................. szám alatti lakos,  

mint a 

1.1. ........................................................ nevű gyermek (születési hely, idő ...............................,  

..... ... .............................. anyja neve: ...........................................................................), 

1.2. .................................... ……………nevű gyermek (születési hely, idő .............................., 

..... ... ... …………………anyja neve: .........................................................................),* 

1.3. .................................... ……………nevű gyermek (születési hely, idő ............................, 

..... ... ... ………………….anyja neve: ........................................................................),* 
szülője/más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetés 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,***(1.1-1.3. pontok kitöltése kötelező, családban nevelt összes 

gyermeket kérjük felsorolni!) 

d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy 

e) utógondozói ellátásban részesül, 

f) sajátos nevelési igényű. 

 
2. Az étkeztetés biztosítását 

 

 kizárólag a déli meleg főétkezés 
 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd Ebéd 

 

3. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra tekintettel: 
………………………………………….............................. 
4. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, egyúttal 
hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez történő 
felhasználásához. 
 
5. Az étkezést nem kívánom igénybe venni.   
 

Szülő /Gondviselő elérhetőségei: telefonszám: ……………………………………………………….. 
                                                          E-mail cím:…………………………………………………………….. 
 
Dátum: ................................................ 
                                                                                                                     
                                                                                                                      ………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                         

az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő,,nevelésbe vett 

gyermek esetén az ellátást nyújtó nevelőszülő,intézményvezető, 

utógondozói ellátott fiatal felnőtt esetén az ellátást igénylő) aláírása 
* A gyermekek számának megfelelően a sorok értelemszerűen bővíthetők. 
** A megfelelő pont jelölendő! 
*** A gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a 
nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek és életkortól 
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függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a nevelőszülőnél 
elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.” 

IGAZOLÁS  

az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe 

vett gyermek ingyenes bölcsődei gondozásra és a nevelésbe vett gyermek, 

utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi 

gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához 

I. Az ingyenes bölcsődei gondozás igénybevételéhez 
1. Igazolom, hogy ............................................................................ (gyermek neve), 
......................... (születési helye), ........... év ................ hó ....... nap (születési ideje), 
............................................................................................................... (anyja neve), 
................................................................................................ (az átmeneti gondozást nyújtó gyermekjóléti szolgáltató vagy az ideiglenes 
hatályú elhelyezést, nevelésbe vételt elrendelő gyámhatóság neve, székhelye), 
............................................................................................................ számú megállapodása vagy gyámhatósági határozata alapján 
a) átmeneti gondozásban részesülő gyermek, 
b) ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, 
c) nevelésbe vett gyermek. 
(A megfelelő rész aláhúzandó!) 
2. Az átmeneti gondozásban lévő gyermek ellátásának helyszíne, az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek gyámhatósági 
határozatban kijelölt gondozási helye/ellátásának helyszíne: 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
[helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülő, gyermekotthon, egyéb 
(működtető) intézmény neve, címe] 

II. Az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez 

1. Igazolom, hogy ................................................................ (gyermek, fiatal felnőtt neve), 

............................... (születési helye), ........... év .................... hó ....... nap (születési ideje), 

......................................................................................................................... (anyja neve), 

........................................................................................... (gyámhatóság neve, székhelye), 

...................................................................................................... számú határozata alapján 

a) nevelésbe vett gyermek, 

b) utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt. 

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 

2. A gyermek/fiatal felnőtt gyámhatósági határozatban kijelölt gondozási helye/ellátásának 

helyszíne: 

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

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

[nevelőszülő, gyermekotthon, egyéb (működtető) intézmény neve, címe] 

Kelt ................................., ............ év ................................ hó ........... nap 

 

P. H. 

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

az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti  

szolgáltató vezetője, a gondozási helyet  

biztosító intézmény vezetője  


